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          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Desa. Clarice Claudino da Silva
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Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009407-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MUNHOZ NUNES LOURENCO OAB - MS19974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH (EXECUTADO)

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

 

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

dias, deposite a diligência do Oficial de Justiça, para expedição de novo 

mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005767-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SILVA FEITOZA (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 27452017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-98.2016.8.11.0003

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:

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA 18532134890 (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte exequente a retirar/imprimir o edital ID 31300630 em (10) 

dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001304-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEXANDRE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KARLO DIAS MELLO (REU)

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

MARIA ELENICE DIAS MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES FERNANDES SALES OAB - 

MT0015267S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada dos requeridos, para no prazo de (10) dez dias, 

manifeste sobre a contestação apresentada pela denunciada a lide de Id. 

28623483.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002818-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MORAES FILHO (REU)

 

Em razão da manifestação ID 30147221, intima-se a autora a trazer aos 

autos endereço correto do CRM -MT para que a correspondência 

devolvida no ID 29704190, seja novamente encaminhada ao seu destino.,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002902-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEY NETO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte exequente a manifestar-se nos autos, requerendo o que 

de direito face a certidão ID 31303315, eis que os valores depositados 

somam o valor devido informado nos autos (ID 30248402).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006301-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006301-56.2020 Ação: Monitória Autor: André Luiz Soares. Réu: 

Espólio de Escolatico Rodrigues Novaes. Vistos, etc. ANDRÉ LUIZ 

SOARES, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Monitória” em desfavor de ESPÓLIO DE ESCOLATICO 

RODRIGUES NOVAES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

exequente, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) carreando 

demonstrativo atualizado do débito, em conformidade com artigo 700, §2º, 

inciso I, e artigo 320, ambos do CPC; b) juntando aos autos o termo de 

compromisso do inventariante, Sra. Maria Joana da Silva Rodrigues, a fim 

de comprovar que esta é a representante legal do Espólio de Escolatico 

Rodrigues Novaes, nos termos do 320, do Código de Processo Civil, 

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 3 de 391



BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002510-21.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S.A. 

Réu: Espólio de Aurora Madalena Gonçalves Silva. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório e documentos de (id.29458687), hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido, devendo ser retificado o polo 

passivo da lide, passando a constar Espólio de Aurora Madalena 

Gonçalves Silva e, incluindo-se a representante/inventariante Sra. 

Aparecida Fátima Gonçalves Silva. Após, intime-se pessoalmente o 

espólio na pessoa de sua representante legal, para regularizar a 

representação processual no prazo de (10) dez dias. Cumprida a ordem, 

dê-se vista à parte autora para manifestação em (5) cinco dias. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000747-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 5582482), ofertado pela parte 

autora.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016275-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE MARTA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016275-54.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Ji-Paraná/RO Autora: Greiciane Marta Sales. Réu: Fábio Francisco de 

Souza Vistos, etc. GREICIANE MARTA SALES, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de FÁBIO FRANCISCO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma 

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA OAB - MS6090 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO ROCHA (TESTEMUNHA)

 

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: 1003104-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE DEL SENHOR BRICAT MUNIESA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (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 para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

de direito face o retorno dos autos do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004475-34.2016.8.11.0003

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:

GEORGE EWERTON FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 31310468, bem como para fornecer o 

novo endereço.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001511-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AMORIM FIGUEIREDO DE LHANOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EAD - Laureate Internacional Universities (REQUERIDO)

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica(s) às contestações.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003280-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO FLEX COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DE COLCHOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 
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em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002264-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FLORIAN OAB - SP381391 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE BOSQUE SALUTTI OAB - SP361668 

(ADVOGADO(A))

TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO OAB - SP425492 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre 

redesignação de audiência de inquirição de testemunha para o dia 02 de 

junho de 2020, às 15h00min, no juízo deprecado da 1° Vara Cível de Carta 

Precatória de Cuiabá - MT, conforme ofício de ID 31285243

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003317-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA FARIAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FRANCIOLI FILHO (EXECUTADO)

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NELSON LOPES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Eliane Alves Ribeiro (TESTEMUNHA)

 

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

que de direito nos autos face o petitório ID 28298963.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003381-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

ALEXANDRE NOVATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 30877835 , nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003444-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS3556-O (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENITO VICENTE DE SOUZA (REU)

DENUNCIADO À LIDE - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (REU)

M. C. Ferreira ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA BRAGA GOMES OAB - MT26826/O (ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

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

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003444-76/2016 Ação: Ressarcimento Autora: Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Réus: MC Ferreira – ME e Outros. Vistos, 

etc. MC FERREIRA – ME e LAURENTINO VICENTE DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.248/253 – correspondência ID 

16807728), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade 

específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No 

caso posto à liça, aduz o embargante que há erro material, devendo ser 

provido os presentes embargos de declaração. Pois bem. Analisando-se a 

questão em desate, tenho para mim que a pretensão esposada pelo 

embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser acatada. Sobre 

o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. 

REJEIÇÃO. Inexistente o indigitado erro material e tendo em conta que a 

decisão embargada está clara e motivadamente deduzida, impõe-se a 

rejeição dos aclaratórios.” (TJ-SC - ED: 20130789010 SC 2013.078901-0 

(Acórdão), Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 10/03/2014, 

Segunda Câmara de Direito Público Julgado) No caso, o erro material 

arguido não têm nenhuma pertinência, eis que a incidência de juros 

dar-se-á a partir do débito, nos termos da sentença de (fls.240/243 – 

correspondência ID 16547948). Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado, os embargos não 

merecem acolhimento. Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, rejeito os embargos ofertados. Lado outro, considerando o teor 

do petitório e documento de (fls.267/270 – correspondência ID 21381489 a 

ID 21381643), hei por bem determinar a intimação pessoal da parte ré (MC 

Ferreira – ME e Laurentino Vicente de Souza), a fim de que, no prazo de 

(10) dez dias, regularize a representação processual, sob as penas da lei. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 02 de agosto 

de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005594-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS (REU)

SYLLAS DE LIMA (REU)

 

Intimação do advogado em causa própria, para depositar a diligência do 

Bairro Jardim Primavera, no prazo de (5) cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000492-27.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Felipe Ruiz 
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Cavalcante. Executada: Perfect Flight Escola de Aviação Civil de 

Rondonópolis Ltda Me. Vistos, etc... FELIPE RUIZ CAVALCANTE, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Execução de Sentença’ que move em 

desfavor de PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL DE 

RONDONÓPOLIS LTDA ME, postula no sentido de que seja 

desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, recaindo 

a penhora sobre os bens dos sócios (id.31094653, id.31093881, 

id.31093882), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Recebo o 

presente incidente de “Desconsideração da Personalidade Jurídica” (artigo 

133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro no artigo 134, 

§3º do Código de Processo Civil. Determino à remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para as anotações devidas (artigo 134, §1º, CPC). 

Citem-se os sócios de (id.31093882), para manifestarem-se e requererem 

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

aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000747-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000747-82.2016.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito 

c/c Pedido de Danos Morais e Materiais Requerente: CHARLES WURZIUS. 

Requerida: CLARO S/A. Vistos, etc... CHARLES WURZIUS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que moveu em desfavor de CLARO S/A, devidamente qualificado, postulou 

no (id.20255875, id.20256093, id.20255887, id.20255889), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito remanescente, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

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

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

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

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

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

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005615-06.2016.8.11.0003

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:

ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA OAB - 734.233.511-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005615-06.2016.8.11.0003 Ação: MONITÓRIA Requerente: BANCO DO 

BRASIL S.A. Requerido: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES. Vistos, 

etc... ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que lhe moveu 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, postulou no 

(id.30916621, id.30916624, id.30936485), pugnando pela conversão do 

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

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

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003113-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003113-55.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo 

Consignado c/c Indenização por Danos Morais Autora: Sonia Maria 

Campos Souza. Réu: Banco Cetelem S/A. Vistos, etc. SONIA MARIA 

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

a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO CETELEM S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

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

documento de (ID 29593330), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão 

do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 29593317, pág.28), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

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

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

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

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

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

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

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

audiência de conciliação a ser realizada no dia 02 de setembro de 2020, 

às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINA DA SILVA OCAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001545-04.2020 Ação: Anulatória de Tarifas Bancárias c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: Lina Soares da Silva. 

Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. LINA SOARES DA SILVA, com 

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

Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de 

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

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que é 

beneficiária de aposentadoria junto à Previdência Social (INSS); que 

recebe seu beneficio através de conta bancária vinculada à instituição 

financeira ré; que, desde janeiro/2018, o réu realiza descontos periódicos 

em seu beneficio, referente à cobrança de tarifas bancárias (tarifa 

bancária 0010318; tarifa bancária 0010618; tarifa bancária 0020418; tarifa 

bancária 0020518; tarifa bancária 0011217; tarifa bancária 0020118; tarifa 

bancária 0061217). Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que o réu suspenda os descontos referentes às tarifas 

bancárias retromencionadas, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos de item ‘h’ de (ID 

28767897, pág.21). D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de 

(ID 29893046). Considerando os documentos de (ID 29893893), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 

294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: 

“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. 

Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em 

cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo 

legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, 

tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se falar em deferimento de 

tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela 

provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução 

do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença 

não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa 

final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. 

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, 

há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de 

urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS – ART. 300 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de 

urgência de caráter antecedente será concedida quando houver subsídios 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do 

resultado útil ao processo. Descontos regulares durante longo período, 

não há que se falar em perigo da demora. Ausentes os requisitos legais, 

deve ser indeferida a pretensão para suspender o desconto decorrente 

de contrato de tarifas bancárias. Precedentes.” (TJ-MS - AI: 

14002931420198120000 MS 1400293-14.2019.8.12.0000, Relator: Juiz 

José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 17/07/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe, mesmo porque a autora narra na exordial que os 

descontos são realizados desde janeiro/2018, o que demonstra por si só a 

sua inércia em solucionar a questão (art.300, CPC). Portanto, hei por bem 

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

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

ônus da prova requerido no item ‘f’ (Id. 28767897, 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 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

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

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

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

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

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

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

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

audiência de conciliação a ser realizada no dia 02 de setembro de 2020, 

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOARES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001336-35.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Elizangela Soares Farias. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. 

ELIZANGELA SOARES FARIAS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

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

conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/1987705-9; que, a ré 

imputa-lhe débito no valor de R$534,43 (quinhentos e trinta e quatro reais 

e quarenta e três centavos), com vencimento para o dia 28/01/2019; que, 

o referido valor corresponde à recuperação de consumo, conforme 

documento de (ID 28562325). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares referente ao ano de 2019, 

conforme declaração de (ID28562339). Por derradeiro, a parte autora 

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

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

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

de energia elétrica, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de 

multa diária, nos termos do item ‘D’ (ID 28562131, pág.35). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (ID 29631804), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 
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irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

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

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

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

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

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

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

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

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

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

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

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

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

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

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

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

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

suplicada na inicial para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

nº/1987705-9, bem como, de incluir o nome e CPF da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito e cartórios de protesto, em razão do débito 

discutido nos autos (ID 28562325), sob pena de aplicação de astreintes no 

importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, 

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

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

ônus da prova requerido no item ‘L’ de (ID 28562131, pág.37), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

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

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

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

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

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

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

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

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

com o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação a ser realizada no dia 02 de setembro de 2020, às 

09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016372-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONICE MARZOCHI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016372-54.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Marionice Marzochi da Silva. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

MARIONICE MARZOCHI DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora 

do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca 

e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 16 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON XAVIER GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO OAB - MT24940/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001682-83.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Edson 

Xavier Gonçalves. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. . Vistos, etc. EDSON XAVIER GONÇALVES, com qualificação nos 

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

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, pessoa 

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

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). Considerando o fato de que a presente ação versa 

sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de 

veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a 

seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, do Código de Processo Civil. Constem no 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003075-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003075-43.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Ezequias Ferreira Barros. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT. Vistos, etc. EZEQUIAS FERREIRA BARROS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Considerando os documentos acostados aos autos (ID 30943653), hei por 

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

Considerando o fato de que a presente ação versa sobre cobrança de 

seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo automotor e, 

ciente de que é de conhecimento público que a seguradora que integra o 

polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, 

somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não designar a 

audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo 

Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de 

Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

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

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

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

Roo-MT, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002734-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUROLINE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - RS73270 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002734-56.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Duroline S.A. Executada: Vigo Auto Peças Eireli Epp. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório e documentos de (id.28078396, 

id.28078333, id.28078413, id.28078416), hei por bem em deferir o pedido, 

devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (180) cento e oitenta 

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

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

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

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

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

Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA OAB - MS6090 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003068-90.2016 Ação: Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito 

Autora: Rodorápido Transportes Ltda. Réu: Banco Safra S.A. Vistos, etc... 

Em consonância com a certidão de (id.12114043), hei por bem em 

redesignar o dia 22 de agosto de 2018 às 15:00 horas para Audiência de 

Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004306-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYTON VILELA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004306-76/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Glayton 

Vilela Guimarães. Ré: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Vistos, etc. 

GLAYTON VILELA GUIMARÃES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, pessoa 

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

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fls.17/23 – correspondência ID 13664057), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘4’ de (fl.12 – 

correspondência ID 13664047, fl.10), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 
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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 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 Novo Código 

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

1º de outubro de 2018, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

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

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. 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., 20 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001404-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY BUENO DE ASSIS (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001404-24.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Kenny Bueno de Assis. Ré: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO, em causa própria, na ação "Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização" que KENNY BUENO DE ASSIS, com qualificação nos 

autos, moveu em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificada, postulou no 

(id.30969842, id.30969843), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença - Honorários Sucumbenciais’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

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

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

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

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

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

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008125-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMA LUC SAMA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008125-84.2019.8.11.0003 Ação: DESPEJO C/C COBRANÇA Autora: 

LUZIA MARQUES DA SILVA. Réu: SAMA LUC SAMA. Vistos, etc... LUZIA 

MARQUES DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Despejo c/c Cobrança’ que moveu em desfavor 

SAMA LUC SAMA, postulou no (id.30718767, id.30718770), pugnando 

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

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Expeça-se mandado de despejo, 

conforme determinado na sentença. Ademais, intime-se a parte devedora 

na forma do artigo 513, §2º, inciso II 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, 16 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001516-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001516-51.2020 Ação: Monitória Autor: Agro Ferragens Luizão Ltda. 

Ré: Rosangela Trevisan. Vistos, etc. AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, 

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

Monitória” em desfavor de ROSANGELA TREVISAN, com qualificação nos 

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

I D O: A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art.700 CPC). Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo 

de (15) quinze dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse 

mandado que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento são fixados honorários 

advocatícios na razão de 05% (cinco por cento), sobre o valor atribuído à 

causa (art.701, caput e §1º, do CPC). Conste, ainda, na carta (art.700, §7º 

e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e 

que, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se mandado. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT., 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004911-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NUNES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004911-51.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

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

Outro. Vistos, etc. WANDERSON NUNES PAIVA, com qualificação nos 
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autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

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

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

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

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (ID 30454130 e ID 30454131), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância com o disposto no artigo 

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

realizada no dia 02 de setembro de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. 

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

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

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

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

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

Roo-MT, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004988-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANKLIN DE ALENCAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004988-60.2020 Ação: Monitória Autor: Lourival Franklin de Alencar 

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

etc. LOURIVAL FRANKLIN DE ALENCAR ME, com qualificação nos autos, 

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

TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). Defiro, pois, de 

plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze dias, nos 

termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas, entretanto, estes, para o caso de não 

cumprimento são fixados honorários advocatícios na razão de 05% (cinco 

por cento), sobre o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). 

Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, 

o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se 

mandado. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 16 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001543-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001543-05/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais Autora: 

Lenini Aparecida Gomes de Souza. Ré: Anhanguera Educacional S/A – 

UNIC Rondonópolis. Vistos, etc. LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA, 

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

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A – UNIC RONDONÓPOLIS, pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, a 

autora fora aprovada no segundo semestre do ano letivo de 2017, quando 

cursava o sétimo semestre; que, no presente ano, a mesma deveria estar 

cursando o oitavo semestre do curso, entretanto, está sendo impedida 

pela ré; que, no mês de fevereiro de 2018, antes do início das aulas 

(19/02/2018), ao tentar realizar a sua rematrícula a autora não obtivera 

êxito; que, em seguida, ao buscar auxílio junto ao seu coordenador de 

curso, Sr. Junior Marin, fora informada que a mesma possuía débitos 

referente a mensalidades do segundo semestre do ano de 2016, os quais 

deveriam ser regularizados junto a Secretaria Acadêmica; que, a autora 

buscara a Secretaria da ré, recebendo atendimento, todavia as dúvidas da 

autora não foram sanadas; que, desconhece a origem de tais débitos de 

vinte meses atrás; que, é bolsista FIES 100% (cem por cento); que, o 

atendimento recebera o protocolo sob nº 20321308, em 02/03/2018, o qual 

até o momento não fora respondido/solucionado; que, procurara 

novamente o seu coordenador de curso, o qual a orientara a ingressar 

com a presente demanda , a fim de que não fosse prejudicada e acabasse 

perdendo o presente semestre; que, os próprios colaboradores da ré 

orientam os acadêmicos a buscarem a presente tutela jurisdicional, por 

saberem que por má prestação nos serviços a ré não é capaz de resolver 

administrativamente tais situações; que, ante a injustificável recusa por 

parte da ré em realizar sua rematrícula nos termos acima descritos, 

alternativa outra não teve a autora, a não ser buscar o respaldo do Poder 

Judiciário, a fim de não perder o regular prosseguimento de seu curso 

superior; que, além da ora autora, outros alunos estão com o mesmo 

problema, os quais estão buscando também valer seus direitos; que, em 

razão da ré recusar-se em amparar a autora, mormente, a condição desta 

de estudante/consumidora, bem como, em havendo esgotado as tratativas 

na seara administrativa, e mais, havendo precedentes de ações idênticas 

praticada pela ré em larga escala, alternativa não há, senão o ingresso da 

presente ação; que, pugna pela declaração de inexistência do débito, 

repetição de indébito e indenização por danos morais, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da mesma nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$26.531,80 

(vinte e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos)”. O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora deferido (fls.38/40 – 

correspondência ID 12140310), não sobrevindo recurso. A audiência de 

conciliação resultara inexitosa, conforme documento de (fls.74/77 – 

correspondência ID 13063427 a ID 13063450). Devidamente citada, 

contestara o pedido (fls.79/96 – correspondência ID 13516331 a ID 

13516355), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, dizendo: “Que, as cobranças levadas a efeito são licitas e, 

portanto, exigíveis, e quando não ocorre o pagamento – como no caso em 

comento – a negativação se faz necessária; que, porém, o nome da 

autora, pelos documentos juntados com a inicial, constata-se que nunca 

fora incluído nos cadastros de proteção ao crédito pela empresa ré, ou 

seja, a ré não praticara qualquer ato ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, até porque, não consta nos autos qualquer documento que 

comprove a suposta inclusão nos cadastros restritivos de crédito como 

qualquer abalo moral como abaixo explicado; que, como a autora solicitara 

através do portal alguns serviços, e, mesmo sendo beneficiário 100% do 

FIES - Financiamento Estudantil, o referido programa governamental não 

cobre reprovações, tampouco taxas de serviços solicitados, e o devido 

pagamento compete ao aluno, conforme contrato assinado entre o Autor e 

a IES e a ‘Clausula 3.6’ o determina; que, as cobranças referentes as 

taxas de serviços, não são abrangidas pelo FIES, devendo ser arcada 

com recursos próprios da requerente; que, as cobranças advém de várias 

solicitações de serviços solicitados pela ré através de seu portal, e pelo 

repasse tardio da mensalidade do semestre 02/2016, mas no que se pese, 

após o repasse por parte do FNDE para a IES, foi feita a baixa da 

mensalidade restando apenas as taxas de serviços; que, tais cobranças 

são oriundas de débitos referente a serviços solicitados pela autora, feita 

através do Portal do Aluno, por intermédio de login e senha pessoal, onde 

a mesma requerera diversos serviços conforme documentos acostados 

aos autos; que, autora tem um total de 28 (vinte e oito) serviços solicitados 

e não pagos, e mesmo com todas essas pendências, em momento algum a 
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IES chegou a negativar o nome da autora; que, é por causa de ações 

assim, sem qualquer respaldo probatório/jurídico ou fático, que nosso 

Sistema Judiciário se encontra cada vez mais abarrotado de, podemos 

assim chamar, ‘aventuras jurídicas’; que, tais serviços não são gratuitos e 

a autora tinha plena ciência disto, e agora, se socorre do Judiciário, se 

passando por vítima, de uma situação conhecida e por ela criada; que, a 

referida postura é inadmissível; que, o fato é que a autora não 

experimentara qualquer abalo psíquico ou moral a ponto de ser indenizada, 

devendo esta atitude do mesmo ser rechaçada pelo Poder Judiciário; que, 

evidente que a empresa ré agira no exercício regular de direito do credor 

em cobrar pelo serviço devidamente prestado, inexistindo danos morais; 

que, a autora deixara de comprovar os danos sofridos a título de danos 

morais; que, resta claro a inexistência de abalo de ordem moral; que, 

inexiste conduta ilícita praticada pela ré, assim, pugna pela improcedência 

da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestara-se a autora (fls.99/111 – 

correspondência ID 15459135 a ID 15459139). Foi determinada a intimação 

das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.113/114 – 

correspondência ID 24835567), oportunidade onde a autora pugnara pelo 

julgamento antecipado do feito às (fls.116/127 – correspondência ID 

25878963 a ID 25878969), em contrapartida, a parte ré permanecera 

inerte, em conformidade com a certidão de (fl.128 – correspondência ID 

26849610), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e 

o faço com amparo no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, “Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 

4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 

3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 

14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em tela, a pretensão levada a 

efeito pela autora é a declaração de inexistência do débito, repetição de 

indébito e indenização por danos morais, bem como, concessão de tutela 

provisória de urgência para determinar a suspensão do débito cobrado 

indevidamente e já recebido pela mesma, bem como, a efetivação da 

matrícula da autora no oitavo semestre e, a abstenção da ré em inscrever 

o nome e CPF da autora nos órgãos de restrição de crédito. Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento 

parcial. Em que pese à versão defensiva trazida na contestação, esta fora 

apresentada de forma intempestiva, todavia, não entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado integralmente à empresa ré, por não tomar as 

providências necessárias que o caso, naquele momento exigia. A 

contestação de (fls.79/96 – correspondência ID 13516331 a ID 13516355) 

fora apresentada de forma intempestiva, nos termos da certidão de (fl.112 

– correspondência ID 16666690), sobrevindo pleito autoral de aplicação 

dos efeitos da revelia. Pois bem, revelia é um estado de fato gerado pela 

ausência jurídica de contestação, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. No caso dos autos, porém, verifica-se que a parte ré 

apresentara defesa e documentos, entretanto, o fizera de forma 

intempestiva. Assim, coaduno com o entendimento doutrinário, no qual se 

depreende que “o conteúdo da revelia não pode ser confundindo com os 

seus efeitos” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

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

p.606); são efeitos da revelia: a) os fatos alegados pelo autor são 

reputados verdadeiros; b) desnecessidade de intimação do réu revel; c) 

julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, CPC). Ora, analisando os 

efeitos da revelia, tenho para mim, que o mais importantes deles é o 

primeiro dos retromencionados, desta maneira, a presunção de 

veracidade das alegações autorais não é absoluta, recaindo sobre a parte 

autora o ônus de comprovar nos autos suas alegações (art.348 e 373, II, 

ambos do CPC). Feitas essas considerações, assevera a autora que os 

débitos que originaram as cobranças das mensalidades referentes ao 5º 

(quinto) semestre totalizam a importância de R$8.152,54 (oito mil, cento e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o mesmo 

ser cobrado em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ora, pela análise do conjunto probatório 

existente nos autos, é possível verificar que a prestação do serviço, bem 

como, que a autora não havia efetivado sua matrícula no oitavo semestre 

do Curso de Direito até o dia 1º de março de 2018, nos termos do e-mail 

encaminhado pela diretora da faculdade, Srª. Ana Paula Lopes Lima 

Lucena, de (fl.25 – correspondência ID 12090823) e, mais, que se 

encontrava matriculada até o sexto semestre nos termos dos 

Comprovantes de Conclusão da Solicitação de Aditamento (FIES) 

acostadas às (fls.32/37 – correspondência ID 12090845 a ID 12090885), 

os quais foram desconstituídos pela parte ré às (fls.95/96 – 

correspondência 13516350 a ID 13516355) comprovando que a autora 

cursava os períodos 2017/1 e 2017/2 (art.373, II, CPC). Ademais, fora 

deferido liminarmente às (fls.38/40 – correspondência ID 12140310) 

suspensão da cobrança da importância de R$9.765,90 (nove mil, 

setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e, via de 

consequência, abstenção da ré em efetuar a inscrição do nome e CPF da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do referido valor ora 

objeto da lide e efetivação da matrícula da autora no 8º (oitavo) semestre 

do curso de Direito, no prazo de (72h) setenta e duas horas, sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual fora cumprida às (fls.71/73 – 

correspondência ID 13049555 a ID 13049571). Noutro sentido, a parte ré 

carreara aos autos, conjuntamente com sua contestação intempestiva, 

planilha de débitos que somam o importe de R$5.770,68 (cinco mil, 

setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), dos quais a 

importância de R$4.486,65 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais 

e sessenta e cinco centavos) é atinente a “Serviços Educacionais Fies” 

de 01/2018, 02/2018 e 03/2018, em conformidade com (fls.81/82 – 

correspondência ID 13516331, fls.03/04 e fls.95 – correspondência 

13516350) (art.373, II, CPC). Destaque-se que a planilha carreada às 

(fls.81/82 – correspondência ID 13516331, fls.03/04 e fls.95 – 

correspondência 13516350) corrobora a alegação de que nem todos os 

débitos da autora são acobertados pelo FIES (Programa de Financiamento 

Estudantil), desta forma, comprovada a legitimidade da cobrança total de 

R$1.284,03 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos), 

consubstanciando-se, portanto, em exercício regular de direito a inscrição 

de (fl.71 – correspondência ID 13049555) (art.373, II, CPC). Sobre o tema, 

eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

REQUERIDA. PLEITO VISANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO 

DEVER DE INDENIZAR. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÍVIDA 

COMPROVADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AGIU NO EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO 

DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II 

DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

DESCABIDOS. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA (EDcl no 

AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03031155720148240054 Rio do 

Sul 0303115-57.2014.8.24.0054, Relator: José Agenor de Aragão, Data de 

Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil) (grifei) No tocante 

ao pleito de repetição do indébito em dobro, nos termos do item ‘VI’ de 

(fl.16 – correspondência ID 12090684, fl.13), o mesmo não pode 

prosperar, eis que a cobrança realizada mediante inscrição negativa, 

consubstancia-se em importância devida (fl.71 – correspondência ID 

13049555), a qual se encontra “baixada” por ordem judicial (fls.38/40 – 

correspondência ID 12140310). Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - AMEAÇÃO DE PROTESTO DE DÍVIDA 

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - 

SERVIÇO PRESTADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO - 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO IMPROCEDENTE. 1. "O formalismo na apreciação 

das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu 

conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da 

sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da 

sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no 

REsp 1313537/RS). 2. Incumbe à parte autora fazer prova de que sofreu 

protesto indevido, mediante apresentação de documento (notificação ou 

certidão de protesto), sob pena de serem julgados improcedentes os 

pedidos iniciais. Simples ameaça de lavar a protesto documento de dívida 

não é fato gerador de dano moral. 3. Não havendo prova do pagamento 

indevido não há que se falar em repetição de indébito.” (TJ-MG - AC: 

10330170004098001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 
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Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019) Necessário 

ressaltar, que em que pese a autora elencar ainda situação de suposto 

dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para 

carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a 

ré foi competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, 

no mínimo, conflituosa. Não obstante, a relação existente entre as partes 

ser denominada relação de consumo, não podemos ter que tudo seja em 

favor do consumidor, sob pena de criar-se, em verdade, correntes 

defensivas que seguem na contramão dos direitos. Seria uma espécie de 

beneficiamento irrestrito e incondicional a figura do consumidor, ainda que 

não lhes socorra o direito, simplesmente pela sua figura hipossuficiente. A 

responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre o ato imputado ao réu e os danos efetivamente suportados pelo 

autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impõe-se a improcedência da 

demanda. Mero incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos 

naturais da vida, fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, 

não ensejando indenização por danos morais. O dano moral é instituto 

sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito 

subjetivo tão intrínseco do ser humano. No caso em tela, a ré comprovara 

que a inscrição efetuada à (fl.71 – correspondência ID 13049555) não é 

atinente à importância coberta pelo FIES, em consonância com os 

documentos de (fls.81/82 – correspondência ID 13516331, fls.03/04 e 

fls.95 – correspondência 13516350). Assim já disciplina o doutrinador 

Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral: “Dano moral é o 

que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão 

de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 

1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). 

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral 

é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física 

quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. 

(MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da 

lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said 

Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, portanto, é a dor resultante da 

violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida 

de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa 

imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta 

espécie de definição, em suas palavras: “O dano moral é o efeito não 

patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente 

considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, 

assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos 

não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 

1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o 

entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes 

paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, 

corroborando por via de consequência com a já existente banalização do 

dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano 

extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão 

de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa fé que deve 

estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade. 

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar 

em indenização por danos morais, eis que a ré encontrava-se no exercício 

legal de seu direito de credora quando negativara o nome e CPF da autora 

pelos débitos constantes da inscrição negativa de (fl.71 – 

correspondência ID 13049555), a qual por ordem judicial encontra-se 

“baixada”. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização 

por Danos Morais” promovida por LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA, 

em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A – UNIC 

RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos, para: a) declarar inexigível, 

apenas e tão somente, o importe de R$4.486,65 (quatro mil, quatrocentos 

e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) atinente a “Serviços 

Educacionais Fies” de 01/2018, 02/2018 e 03/2018, em conformidade com 

(fls.81/82 – correspondência ID 13516331, fls.03/04 e fls.95 – 

correspondência 13516350) (art.14, CDC; art.373, II, CPC); b) revogar os 

termos da decisão de (fls.38/40 – correspondência ID 12140310), eis que 

comprovado que a inscrição realizada à (fl.71 – correspondência ID 

13049555) trata-se de exercício regular do direito do credor, ora ré; c) 

uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente que se distribua os ônus sucumbenciais na 

proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) para o autor e 35% (trinta 

e cinco por cento) para a ré, conforme orientação do art. 86, do CPC e da 

Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas 

e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça 

concedida à autora da ação (penúltimo parágrafo de fl.38 – 

correspondência 12140310, fl.01). Os percentuais de 65% e 35% incidirão 

sobre percentual fixado; e, no caso da autora, deverá ser observado o 

disposto no §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006757-40.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Paulo Martinez Rebellato Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A Vistos, etc... PAULO MARTINEZ REBELLATO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que, possui contrato de prestação de serviços com a 

empresa ré através da unidade consumidora n° 6/142330-0; que, no mês 

de junho de 2019, tomou conhecimento de faturas em aberto; que, 

procurou a ré e foi informado que os débitos pendentes eram referente a 

recuperação de consumo: faturas com vencimento para o dia 31 de maio 

de 2019, nos valores de R$ 8,93 – R$ 803,36 – R$ 27,45 e R$ 815,40; que, 

desconhece quaisquer irregularidades em seu medidor de energia elétrica; 

que, não recebeu qualquer notificação prévia de que a UC seria 

inspecionada; que, a ré agiu unilateralmente, sem ter sido dado a 

oportunidade da ampla defesa ao autor; que, a ré alega ser credora da 

importância de R$ 1.655,14, referente à recuperação; que, jamais efetuou 

qualquer alteração no medidor; que, a ré ameaça interromper o 

fornecimento de energia elétrica, caracterizando gritante abuso de direito, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 11.655,14 (onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, quatorze 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

dizendo: “Que, no caso dos autos, ao realizar a vistoria na unidade 

consumidora do autor, constatou irregularidades; que, em cumprimento à 

Res. 414/2010 da ANEEL, a ré notificou o autor de todo procedimento, e 

consignou o direito do mesmo de apresentar defesa administrativa; que, o 

valor da fatura seguiu os preceitos da legislação pertinente; que, todos os 

procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não 

registrados; que, no caso em pauta não há que se falar em dano moral, 

assim, requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide (fl.298 – Id 

31149263), bem como a empresa ré (fls.297 – Id 30852365), vindo-me os 

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

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 
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faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Paulo 

Martinez Rebellato aforou a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da empresa 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pelas 

faturas eventual, nos valores de R$ 8,93 (oito reais, noventa e três 

centavos); R$ 803,36 (oitocentos e três reais, trinta e seis centavos); R$ 

27,45 (vinte e sete reais, quarenta e cinco centavos); R$ 815,40 

(oitocentos e quinze reais, quarenta centavos), com vencimento para o dia 

31 de maio de 2019, bem como reparação de danos morais, por suposto 

consumo não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento de 

energia elétrica, experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem moral. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

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

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser 

debitados à empresa ré, que tomou as providência necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da 

empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente 

regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é 

procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de 

tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração 

unilateral e inquisitória do suposto ilícito. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSTATAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a existência de fraude no medidor de 

consumo de energia elétrica, em processo administrativo permeado pelo 

contraditório e ampla defesa, o débito das diferenças apuradas nos 

termos do art. 72 da Resolução n. 456/2000 da Aneel - Agência Nacional 

de Energia Elétrica deve ser pago pelo consumidor. 2. O fato de a 

alteração no medidor não ter sido causada pelo consumidor não o elide da 

responsabilidade pelo pagamento referente a energia que consumiu, e não 

pagou. A resposta é positiva, pois, se constatada a adulteração no 

medidor de consumo de energia elétrica, torna-se devida a cobrança da 

diferença de consumo. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RECONVENÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃODE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - ADOÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CÔNSONO COM OS DITAMES DO ART. 72 DA 

RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, ALÉM DA GARANTIA CONSTITUCIONAL AO CONTRADITÓRIO 

E À AMPLA DEFESA - DÉBITO EXIGÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de fraude no medidor de 

consumo de energia elétrica, em processo administrativo permeado pelo 

contraditório e ampla defesa, o débito defluente das diferenças apuradas 

nos termos do art. 72 da Resolução n. 456/2000 da Aneel - Agência 

Nacional de Energia Elétrica deve ser pago pelo consumidor, razão por 

que há de sobejar improcedente o pedido de inexigibilidade do débito 

reportado e, como consectário lógico, procedente há de ser o pleito 

reconvencional, de modo a condenar o consumidor a pagar a dívida 

apurada. (TJSC – 2ª Câmara de Direito Público - Recurso de Apelação nº 

148789/SC 2010.014878-9 – Rel. Des. JOÃO HENRIQUE BLASI – 

Julgamento em 15/08/2011) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FRAUDE EM 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE 

CONSUMO NÃO REGISTRADO - ANULAÇÃO DO DÉBITO - 

IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora, deve a concessionária de serviço público comprovar que, 

neste período, o consumo de energia elétrica auferido é inferior ao 

correto. Tendo sido demonstrado nos autos que o medidor foi violado, é 

devido pelo consumidor o pagamento dos valores não lançados, sob pena 

de enriquecimento ilícito da parte. (TJMG – 3ª Câmara Cível - Recurso de 

Apelação nº 1.0713.08.088372-9/001(1) – Rel. Des. SILAS VIEIRA – 

Julgamento em 04/02/2010 – DJe do dia 16/03/2010). No caso, 

comprovada a validade do procedimento a apelada não pode ser 

desobrigada ao pagamento do consumo do local apenas por não ser a 

responsável pela ligação direta de todas as fases sem medidor. Na mesma 

linha de raciocínio, entende-se que o corte no fornecimento da energia 

elétrica somente tem embasamento diante da necessária comprovação, 

pela empresa ré, de que o aparelho tenha sido violado pelo consumidor, 

que teriam ocorrido variações no consumo dentro do período objeto de 

cobrança da recomposição (por força da questionada violação) e que, 

como resultado das anomalias constatadas, o usuário tenha pagado 

menos do que efetivamente consumiu dentro daquele mesmo período. Tal 

comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo da 

concessionária, em decorrência da aplicação das normas consumeristas. 

No caso, a hipossuficiência técnica da autora em face da Energisa Mato 

Grosso é patente. Com efeito, o requerente não pode ser imputado o ônus 

de provar a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o 

desconhecimento técnico e informativo da recorrida acerca do serviço, 

bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo, 

que possa ter gerado o vício imputado e a irregularidade que resultou na 

lavratura do Termo de Ocorrência acostado aos autos. Importa salientar 

que a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL autoriza a cobrança retroativa, 

por estimativa, referente à "medidor trocado para aferição". Porém, a 

aferição das alegadas irregularidades, bem como o cálculo do pretendido 

débito, não podem ser realizados ao alvedrio do consumidor, em 

procedimento sem que lhe seja oportunizada a defesa de seus direitos. 

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 629719 

ID-24064544 que o medidor apresentou índices de verificação 

incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro. 

Outrossim, vislumbra-se que a parte relativa ao "convite" para 

acompanhar a perícia se encontra devidamente preenchida, conforme se 

pode constatar pelo documento centrado nos autos. Ou seja, pelo que se 

extrai dos autos, a documentação apresentada pela concessionária é 

suficiente a embasar a cobrança, mormente a se considerar que o autor 

foi corretamente cientificado/informado da data e horário em que a 

averiguação do medidor seria feita no laboratório. Nesse contexto, 

observa-se que o procedimento não restou viciado em virtude da 

notificação para acompanhar a vistoria, de modo que a apuração não foi 

unilateral, via de consequência, o débito apresentado pela empresa ré 

possui o condão de, por si só, constituir obrigação à particular, pois, 

passível de se verificar que a avaria existente no referido aparelho foi 

causada pelo usuário, o que restou demonstrado no caso dos autos. Bem 

por isso e sem nenhuma dúvida, afirmo que é possível a ré cobrar os 

valores questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a 

alegação de fraude, de forma que a cobrança não se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. Dessa forma, o que está claro nos autos é que houve 

interferência no aparelho, cujos indícios confirmam a presença de fraude, 

pois, quando da inspeção foi constatado que no medidor foi encontrado 

jumper na fase L3 e ligação direta no borne do medidor (fl.276 – Id 

24064547). Ora, sendo o consumidor o depositário do medidor de energia 

elétrica, deve guardá-lo com zelo e responsabilidade, sob pena de ser 

responsabilizado pelas fraudes e avarias. Logo, tendo sido verificada a 

irregularidade no medidor de energia elétrica, pode a empresa prestadora 

do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, no 

qual seja assegurada ampla defesa ao consumidor notificado, o que foi 

devidamente observado na espécie, proceder à cobrança da energia 

elétrica utilizada. De forma que houve a observância do direito de defesa 

no procedimento administrativo, o que permite afirmar que não houve 

cerceamento de direito e nem indevida unilateralidade a macular as provas 

dos autos. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 
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mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). O 

dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao 

preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório 

exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina 

que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a 

imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário 

ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas 

no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, 

não se afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil 

com fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a 

nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e 

outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", 

vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). Como é sabido, o dever de indenizar, 

nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do 

dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o 

primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a 

prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de 

ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica 

de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pelo requerente não restou comprovado. 

Nessa linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a 

ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de 

que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de 

causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. 

Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do 

dano. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

improcedência da ação. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por 

PAULO MARTINEZ REBELLATO, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causado, devidamente atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão de (fls.69/72 – 

Id21056203). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

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

Rondonópolis-Mt. 16 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000643-22.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 15 de 391



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: 1000672-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000672-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WEISS & NAKAYAMA LTDA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003292-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA SOARES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/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: 1003292-23.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVANIA SOARES TAVARES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002461-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISELMAN DOS SANTOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1002461-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ISELMAN DOS SANTOS ROSA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006679-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIMARA RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006679-12.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT REU: ELIMARA RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentação atualizada, a fim de comprovar sua 

atual condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006639-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (AUTOR)

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (AUTOR)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (AUTOR)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006639-30.2020.8.11.0003. 

AUTOR: AMARILDO ANTONIO CLAUDIO, ADILSON ANTONIO CLAUDIO, 

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO, ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA 

CLAUDIO REU: IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentação atualizada, a fim de comprovar sua atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001938-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (REU)

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REU)

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))
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WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001938-65.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES REU: VILLE DE FRANCE 

VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, 

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Vistos etc. Tendo em vista informação 

encarada no ID 23210382, nomeio em substituição ao expert anteriormente 

designado Forense Lab Perícias & Consultoria (www.forenselab.com), 

tel.: (65) 98112-2338 e e-mail: contato@forenselab.com, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. No mais, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID 22369112. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006107-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALISSON FLAVIO AMPOLINI REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Sobre o pedido encartado no ID 29601623, manifeste-se a 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (REU)

José Carlos da Silva (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002166-06.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALCIDES CARVALHO DA SILVA REU: JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerente, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005169-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL RODRIGUES BURJACK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005169-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ADRIEL RODRIGUES BURJACK Vistos, etc. Tendo em vista a informação 

de que o bem fora localizado no endereço constante na inicial (ID. 

31292195), contatado o pagamento das custas devidas, incluindo as do 

Oficial de Justiça, prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro, 

como já determinado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000728-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERREIRA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000728-76.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REU: WANDERSON FERREIRA RAMOS Vistos etc. Tendo 

em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do endereço 

da parte requerida junto ao RENAJUD. Com as informações, intime-se a 

parte requente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001538-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINIO TEXEIRA FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001538-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LUCINIO TEXEIRA 

FRANCO Vistos etc. Proceda-se a inclusão de restrição no prontuário do 

bem objeto do litígio, junto ao RenaJud, nos moldes do art. 3º, §9º do 

Decreto Lei 911. Após, intime-se a parte autora 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004185-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (EXECUTADO)

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004185-48.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: M. F. MARCILIO 
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VICENTE - ME, JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE, MARLI PEREIRA 

MATIAS VICENTE Vistos etc. Na esteira da atual jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é desnecessário o esgotamento das 

diligências por parte do exequente para que se autorize a utilização dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca de bens do devedor, haja vista 

que são instrumentos colocados à disposição dos credores para agilizar e 

simplificar a busca de bens aptos à satisfação de seus créditos. A 

propósito, destaco: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). (ressaltamos) Logo, seguindo o 

entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, autorizo a consulta 

via Infojud para localizar possíveis bens penhora em nome do(s) 

executado(s). Consigno que, havendo informações na consulta de 

declaração de rendas a cópia da mesma deverá ser arquivada separada 

dos autos, como assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte 

interessada para manuseio, o que deverá ser certificado. No mais, 

determino que se proceda com o necessário para a busca de veículos de 

propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD. Restando frutífera 

tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no prazo de cinco dias, 

indicar(em) a localização de tais bens, expedindo-se, em seguida, 

mandado de penhora e avaliação. Sem sucesso nas buscas, intime(m)-se 

o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover(em) o 

andamento 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: 1009554-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUÍZA DE SIQUEIRA DUARTE (REU)

ELSON VILELA DUARTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009554-86.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA ALVES DA SILVA, JOAO JOSE DA SILVA REU: ELSON 

VILELA DUARTE, ANA LUÍZA DE SIQUEIRA DUARTE Vistos etc. 

Compulsando atentamente os autos verifico que foi homologado "o 

reconhecimento do requerido acerca da procedência do pedido do autor”, 

consoante se depreende da sentença prolatada no ID 24497443, sentença 

esta que, inclusive, já transitou em julgado (ID 26483107). Assim, defiro o 

pedido acostado no ID 28241037 e, para tanto, determino seja expedido o 

competente mandado de transcrição do imóvel litigioso. Após, 

arquivem-se, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009354-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIZIO PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009354-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA REU: ALOIZIO PEREIRA 

DE SOUZA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Prossiga-se no cumprimento do 

comando judicial proferido no ID 28036425. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005748-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERITO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1005748-43.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADERITO BATISTA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Considerando o petitório encartado no ID 21820944, REVOGO 

a multa aplicada no ID 23484099. Destarte, intime-se a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação (ID 22516516), no prazo 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000625-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERSON RODRIGUES PEREIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1003526-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003526-73.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERSON QUEIROZ DE SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 
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conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009215-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (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:

CELIA SEGATO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA SEGATO (REQUERIDO)

NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

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

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009215-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME, CELIA SEGATO, MARIA 

APARECIDA SEGATO Vistos etc. Prossiga-se no cumprimento do 

comando judicial de ID 22984879. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001330-33.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELENICE SOUZA COSTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não obtida a conciliação no 

presente feito, passo ao seu saneamento na forma abaixo: A preliminar de 

ilegitimidade confunde-se com o mérito, razão pela qual devem ser 

conjuntamente analisados. Inexistindo outras questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pela parte ré e, para tanto designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de novembro de 2020, às 16:00 

horas. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007643-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL LEITE BARBOSA (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 DECISÃO Processo: 1007643-73.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUVENAL LEITE BARBOSA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida arguiu como 

preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir, vez que já 

teria ocorrido pagamento de indenização na seara administrativa. Ocorre 

que referida preliminar não merece ser acolhida, vez que o pagamento de 

forma administrativa, de parte do valor devido, não implica carência de 

ação por falta de interesse de agir quando a vítima, eventualmente, faz jus 

a valor maior do que o recebido; assim, aquele que se sentir prejudicado 

no exercício do seu direito, tem amplo acesso à justiça; do contrário 

ocorreria afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da 

CF que dispõe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito", princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, com a realização de perícia médica é que se poderá atestar, 

definitivamente, a maior ou menor extensão da lesão, em tese, ocorrida. 

Na mesma toada, a preliminar a falta de interesse processual, em virtude 

de o pedido administrativo estar pendente de finalização também não 

merece acolhimento. É que não se exige o exaurimento da via 

administrativa para se pleitear judicialmente o que se entende de direito. 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DPVAT. DESNECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 

Trata-se, como visto no sumário relatório, de ação de cobrança, relativa à 

indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), 

convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na 

origem. A ausência de envio de solicitação extrajudicial não justifica a 

extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do esgotamento da via 

administrativa, de acordo com a exegese do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ademais, o requerimento administrativo encaminhado 

à seguradora ré é considerado válido para comprovar a pretensão 

resistida no âmbito administrativo. A verba honorária deve ser fixada 

levando em conta os pressupostos elencados no artigo 85, § 2º do 

CPC/15, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa. Manutenção do quantum 

fixado a título de honorários advocatícios, pois atingido os pressupostos 

básicos referidos alhures. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70079777371 RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PELA MORTE EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. TETO SECURITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FILHOS OU 

CÔNJUGE. SUCESSÃO NA FORMA DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. 

PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE 

DA LINDE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os 

apelados possuem legitimidade e interesse para pleitear a indenização do 

seguro DPVAT referente ao sinistro que resultou no óbito de sua tia 

Acrisanta de Oliveira Espíndola. 2. Sucessão realizada na forma do art. 

792 do Código Civil, aplicada pela determinação contida no art. 4º da Lei nº 

6.194/74 (DPVAT). 3. 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 da 

República. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 

06292672120168040001 AM 0629267-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria 

do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (Grifamos). 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 19 de 391



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[1], 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 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 da requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pela requerida e, para tanto, 

nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na 

Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001501-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001501-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MADALENA MARIA DE JESUS OLIVEIRA REU: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos etc. MADALENA MARIA DE JESUS OLIVEIRA 

moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, ambos 

qualificados nos autos. A autora alega, em síntese, que não possui 

qualquer relação jurídica com a reclamada quanto a “TV POR 

ASSINATURA” ou qualquer plano, jamais tendo pactuado qualquer 

contrato de prestação de serviços com a ré. Aduz que, como é consultora 

“Jequiti Cosméticos”, no mês de junho de 2016, ao realizar os pedidos de 

produtos de seus clientes em seu cadastro (crédito), foi surpreendida com 

a informação de que seu nome estava incluso no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que constava em seu nome e CPF suposta dívida no 

valor de R$ 475,70 (quatrocentos e setenta cinco reais e setenta 

centavos), referente ao suposto contrato entabulado sob nº 1500472924, 

efetuado com a empresa SKY, ora requerida. Por conta de tais fatos, 

pleiteou a requerente a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida excluísse seu nome do banco de dados dos 

Serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA), o que restou DEFERIDO 

no ID. 5907458. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do 

débito e concessão de indenização pelo dano moral sofrido, sem prejuízo 

da condenação da requerida em verbas e honorários devidos. Audiência 

de conciliação INFRUTÍFERA (ID 8710353). Regularmente citada, a 

requerida apresentou Contestação no ID. 9035515, alegando, 

preliminarmente, necessidade de retificação do polo passivo para constar 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, e, no Mérito, regularidade da 

cobrança em virtude de inadimplência da autora, com a consequente 

inexistência de dano moral, pugnando ao final pela improcedência dos 

pleitos insertos na exordial. A parte autora a impugnou a Contestação no 

ID. 9441122. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 22021720 

e 28526483). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. No presente 

caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se 
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trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de 

prova oral, eis que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate, impondo-se o 

julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. De proêmio, 

retifique-se o polo passivo da demanda para constar SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA, como requerido, não se verificando qualquer 

prejuízo ao autor. Em face da ausência de questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da 

lide. Compulsando os autos, verifico que a autora carreou aos autos o 

registro da negativação (ID. 5262337 - Pág. 1), derivada de suposto débito 

junto à requerida no montante de R$ 475,70 (quatrocentos e setenta cinco 

reais e setenta centavos), referente ao suposto contrato entabulado sob 

nº 1500472924, o qual alega desconhecer. A requerida, por sua vez, 

colacionou aos autos tão somente Print Screens de duas telas de 

computador de seu sistema interno (ID. 9035528), que, em tese, 

comprovariam tanto a regularidade da contratação quanto a negativação 

do débito. Cabe salientar que a inversão do ônus da prova prevista no 

CDC (art. 6º, VIII), assim como não tem o condão de eximir a parte autora 

do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado (art. 

373, do CPC), não desobriga a parte requerida de explicitar fatos que 

sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos. Aos autos, 

deveria a parte requerida trazer não apenas fatos que desconstituíssem 

as alegações autorais, mas provas acerca da regularidade contratual, o 

que não fez, limitando-se a colacionar Print Screens de seu sistema 

interno, nada mais. Aliás, sequer trouxe aos autos eventual contrato 

entabulado entre as partes. Inobstante meros Print Screens não se 

prestarem a abalizar a narrativa de regularidade contratual, consistindo só 

e tão somente em prova unilateralmente produzida, inconteste que servem, 

muito menos, para atestar que o consumidor, parte vulnerável, tenha 

anuído com eventual contratação, mormente porque desprovida de 

qualquer outra prova documental dotada de robustez. Logo, em que pese 

as alegações da requerida, deixou ela de comprovar a ciência e anuência 

autoral em relação a suposto contrato ou mesmo sua solicitação nos 

moldes informados, ônus que lhe competia. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORA QUE ADUZ 

NÃO TER EFETIVADO A CONTRATAÇÃO QUE GEROU A INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ PARA VER 

RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELA DO SISTEMA 

INTERNO DA APELANTE (PRINT SCREEN), POR SI SÓ, NÃO SE CONSTITUI 

EM MEIO HÍGIDO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - RI: 

03019284820168240020 Criciúma 0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: 

Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta 

Turma de Recursos - Criciúma). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE 

ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA 

DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA 

PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE COM A 

APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER 

VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: 

Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM 

CONTA BANCÁRIA. ADUZ O RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO 

DÉBITO EFETUADO EM SUA CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PRINT SCREEN DE TELA. PROVA 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-PR - RI: 

004256827201581601820 PR 0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). 

(Grifamos). Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a 

requerida não logrou êxito em demonstrar a formalização do contrato nos 

moldes informados e a regularidade da negativação, mister se faz o 

acolhimento da pretensão autoral. Portanto, a declaração de inexistência 

do débito apontado na inicial é medida que se impõe. Pelo exposto, resta 

evidenciado que a inscrição do nome da autora no cadastro negativo 

ocorreu com fundamento em débito irregularmente cobrado, o que, de 

consequência, faz configurar o dano moral, pois ultrapassa os limites de 

um mero aborrecimento e do aceitável, restando somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. Em consequência, devida é a 

condenação da requerida no pagamento de danos morais ao autor, uma 

vez que configurada a prática de ato ilícito, nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, já que esta agiu com negligência, conforme exposto acima. O 

direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de 

dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos 

Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a 

respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira 

comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na 

resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado 

na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da requerida de que a autora não comprovou o 

dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida nos 

cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. Corroborando 

tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. 

IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na imagem da vítima 

(pessoa jurídica) e nas suas relações comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

autor. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela requerente não pode ser considerada 
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sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Nesta quadra calha a fiveleta 

transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos iniciais a serem 

observados no que pertine a incidência da correção monetária e de juros 

moratórios em casos como o presente de responsabilidade 

extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A orientação deste 

Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o termo a quo da 

correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum 

da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento 

danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 

Embargos acolhidos.[1] (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR inexistente o débito de 

R$ 475,70 (quatrocentos e setenta cinco reais e setenta centavos) 

atinente ao contrato de nº 1500472924, confirmando-se a decisão liminar 

proferida no ID. 5907458, e, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR 

a requerida a indenizar a autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação 

cadastral litigiosa. CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. 

Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 

10.10.2005 p. 359.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001955-67.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ENIO WALDIR FENGLER REU: RODOBENS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. ENIO WALDIR FENGLER, devidamente 

qualificado na inicial, ajuizou a presente ação ordinária de restituição de 

cotas de consórcio, em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, também qualificada nos autos, alegando que firmou 

junto à requerida o contrato de consórcio descrito na inicial, que deixou de 

adimplir as parcelas sem que fosse contemplada com o bem, e por esse 

motivo foi excluída do consórcio, porém, após o encerramento do grupo, a 

administradora lhe devolveu apenas R$10.291,34, quantia da qual 

discorda. Por tais motivos, propôs a presente ação objetivando a 

devolução dos valores pagos à administradora do consorcio devidamente 

atualizados, deduzindo somente o montante destinado a administração no 

percentual de 10% e a condenação da requerida ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais. Instruiu a inicial com documentos. 

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 

8209486), juntando ainda documentos. Realizada audiência de conciliação 

infrutífera (ID 8728931). A parte autora impugnou a contestação (ID 

12308626). Instadas a especificarem as provas que pretendessem 

produzir (ID 21531501), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (ID 22282456) e a parte ré quedou-se inerte (ID 26038451). É a 

síntese do necessário. 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. Outrossim, importante deixar consignado que, 

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. Pois bem. Pretende a autora 

através da respectiva ação, a devolução dos valores pagos a 

administradora do consórcio devidamente atualizado. Sobre a taxa de 

administração, cabe transcrever o entendimento pretoriano, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO 

– ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS 

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA 

AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SEGURO PRESTAMISTA – 

VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete 

aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. 

Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se 

exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm 

liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que 

se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. 

Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a 

relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de 

nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, 

afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais 

seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se 

reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de 

convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido 

condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a 

verossimilhança das alegações. (TJMT - Ap 70644/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)” (grifo nosso) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – SUPOSTA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS, 

COMO JUROS EXTORSIVOS, ANATOCISMO E COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ESPÉCIE 

CONTRATUAL DIVERSA DOS FINANCIAMENTOS ORDINÁRIOS – 

LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PACTUAÇÃO DENTRO DOS PERCENTUAIS LEGAIS – LIVRE PACTUAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI Nº 8.177/91 E CIRCULAR Nª 2.766/97 

DO BANCO CENTRAL – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E 

DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 

– PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE 

- RECURSO IMPROVIDO. Segundo entendimento pacificado pelo STJ 

(Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos 

contratos bancários. Diversamente dos contratos ordinários de 

financiamento de veículos, nos de consórcio não são pactuados comissão 

de permanência, juros remuneratórios, máxime capitalizados, tendo, em 

verdade, como únicos encargos incidentes o Fundo Comum, o Fundo de 

Reserva sobre o valor do bem, a Taxa de Administração e os prêmios do 

Seguro de Vida – prestamista e quebra de garantia – e, nos casos de 

inadimplemento, dos juros de 1% a.m., multa moratória de 2%, todos 

devidamente previstos na Leii nº 11..875/08. Incabível a redução da taxa 

de administração, pois a medida não ter respaldo contratual ou legal 

exceto nas hipóteses de abuso, despropósito ou falta de moderação, vez 

que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a 

taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular 

2.766/97 do BACEN, além de não ferir os percentuais previstos no Decreto 

nº 70.950/72. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se 

houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no 

período da normalidade. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há 

qualquer valor a ser repetido. A exigência de prequestionar com o escopo 

de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela 
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parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. (TJMT - Ap 89878/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado 

no DJE 15/06/2016)” (destaque nosso) Destarte, não há que se falar em 

ilegalidade ou abusividade da taxa de administração dos consócios 

contratada no percentual superior a 10%. No mais, descabe discutir sobre 

a restituição dos valores despendidos a título de seguro de vida, tendo em 

vista que a referida prestação de serviço foi claramente pactuada, não 

sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade ou ilegalidade em torno 

da contratação do seguro de vida. Nessa linha de convicção, transcrevo 

os julgados infra: “Ementa CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DO 

CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. DEDUÇÃO DA 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO. MOMENTO DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENCERRAMENTO DO GRUPO 

CONSORTIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE ADESÃO. 

Conforme súmula do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de 

consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de 

administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 

DEDUÇÃO DO SEGURO. As partes contrataram percentuais de seguro de 

vida. Com efeito, é cabível a cobrança da taxa de seguro de vida em 

grupo, sendo indevida a sua devolução. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. A 

devolução não pode se dar de forma imediata, porquanto pactuada para 

após o encerramento do grupo, o que não se afigura abusivo, e, se assim 

fosse, acarretaria transtornos aos demais integrantes, em benefício do 

consorciado desistente. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo desistente deve 

ser feita no prazo de trinta dias, contados da última assembléia do grupo 

consorcial. JUROS MORATÓRIOS. Reconhecida a obrigação da restituição 

dos valores pagos, os juros moratórios incidem a partir da citação, 

porquanto ato que constitui, de pleno direito, em mora o devedor. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária deve se dar pelo IGP-M, 

que é o índice... que mais retrata a inflação existente, independente do 

valor do objeto consorciado, devendo incidir a partir do desembolso de 

cada uma das parcelas, sob pena de sua descaracterização. 

SUCUMBÊNCIA. Considerando-se o que se pede e o que se julga, 

condena-se a parte demandante nos ônus de sucumbência. (Apelação 

Cível Nº 70065144123, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 24/06/2015).” (ressaltamos) 

“Ementa APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DE 

CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO - DESCONTOS NO VALOR A SER PAGO - 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SEGURO - MULTA PELA RESCISÃO - 

POSSIBILIDADE. - É possível o desconto do valor referente à taxa de 

administração na quantia a ser devolvida ao ex-consorciado, pois, além de 

prevista contratualmente, referida taxa tem amparo legal, conforme dispõe 

o art. 5º, § 3º da Lei 11.795/2008. - Não devem ser devolvidos os valores 

porventura pagos em razão do seguro, pois, enquanto o ex-consorciado 

os pagou, desfrutou da cobertura correspondente. - Quanto à multa 

rescisória, também se vislumbra a possibilidade de se descontar a quantia 

do valor a ser devolvido ao ex-consorciado, vez que tal penalidade 

também foi expressamente prevista pelo pacto havido entre as partes. 

(TJ-MG - Apelação Cível : AC 10702095821196001 MG – Processo AC 

10702095821196001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 01/07/2013 Julgamento 19 de Junho de 2013 Relator 

Batista de Abreu)” (grifamos) Quanto à cláusula penal, não restou 

demonstrada na liça, que a desistência da consorciada/autora, tenha 

acarretado prejuízos para o grupo ou para a própria administração do 

negócio, por isso não deve ser admitida a retenção dos valores a título de 

cláusula penal. Corroborando o entendimento profligado, colaciono os 

seguintes arestos, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – 

CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL –CONSORCIADO 

EXCLUÍDO – CLÁUSULA PENAL – INADMISSIBILIDADE – PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 35/STJ – 

DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INVERTIDO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º 

APELO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovada a existência 

de prejuízos para o grupo ou para a própria administração do negócio, em 

casos de desistência ou de exclusão do consorciado, é inaplicável a 

Cláusula Penal. Incide correção monetária sobre as prestações de 

consórcio pagas a partir do seu desembolso, em virtude da retirada ou 

exclusão do participante de plano de consórcio, conforme a Súmula nº 35 

do STJ. Os juros moratórios incidem a partir do trigésimo dia do 

encerramento do grupo. (TJMT - Ap 83566/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no 

DJE 25/08/2016)” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO PARA 

AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CANCELAMENTO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL 

INDEVIDA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DEVIDA. 1. A taxa de administração de consórcio pode ser reduzida, não 

havendo julgamento extra petita, se a parte, ainda que implicitamente, 

requereu a sua minoração, já que os pedidos devem ser interpretados de 

forma ampla. 2. Só é devida a multa contratual, decorrente de cláusula 

penal, se provado o efetivo prejuízo em virtude da desistência do 

consorciado. 3. "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, 

quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do 

participante de plano de consórcio" (Súmula nº 35 do Superior Tribunal de 

Justiça). 4. Recurso desprovido. (TJ-DF - Apelacao Civel : APC 

20110111948346 DF 0048045-80.2011.8.07.0001 - Orgão Julgador 4ª 

Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 12/08/2014 . Pág.: 122 

Julgamento 18 de Junho de 2014 Relator ANTONINHO LOPES)”. (grifo 

nosso) “RECURSO Alegação da parte ré apelante acerca da legalidade da 

taxa de adesão Matéria de defesa nova, alcançada pela preclusão 

consumativa, em razão do princípio da eventualidade (CPC, art. 300), 

porque não deduzida na contestação (CPC, art. 302) e que não se 

enquadra nas exceções previstas no art. 303, do CPC Alegação não 

amparada na ocorrência de motivo de força maior (CPC, art. 517)- Indevida 

inovação recursal. CONSÓRCIO Restituição de valores à parte 

consorciada excluída - Inaplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma 

vez que o contrato de consórcio objeto da ação foi celebrado antes de 

sua vigência Devem ser deduzidos do montante a ser restituído à parte 

consorciada excluída, valores relativos: (b.1) à taxa de administração, no 

montante ajustado entre as partes, no caso dos autos, de 0,5% ao mês, 

pagos até a data da exclusão, visto que inadmissível sua limitação, 

conforme orientação do Eg. STJ; (b2) à multa compensatória de 10%, nos 

termos em que determinado pela r. sentença, a qual, nesta parte, restou 

irrecorrida; (b3) ao prêmio de seguro e (b4) à tarifa bancária, cuja 

contratação sequer foi questionada pela parte autora - Incabível a 

dedução de cláusula penal compensatória do montante a ser restituído à 

parte autora consorciada excluída, prevista no contrato ajustado entre as 

partes, com a denominação de "redutor de 15%" (fls. 51 cláusula 85.1), a 

título de ressarcimento de prejuízos e danos causados ao grupo, visto que 

ausente prova da existência de prejuízo ao grupo de consórcio decorrente 

da exclusão da parte autora consorciada, nem de vantagem por ela 

auferida, que justifique a redução do valor a ser restituído, em razão do 

disposto no art. 53, § 2º, do CDC - Demais importância pagas pela parte 

consorciada desistente, inclusive as referentes à multa e juros moratórios 

pagos em razão da quitação em atraso das prestações, não podem ser 

deduzidos do montante a ser restituído - Sobre as quantias devidas ao 

consorciado incide correção monetária: (i) não por índice que corresponda 

à variação do valor do bem objeto do consórcio, mas pelos índices da 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que adota 

índices oficiais que refletem a real inflação existente; e (ii) a partir de cada 

desembolso O montante devido à parte consorciada excluída deve ser 

restituído em até 30 dias após o encerramento do plano, como tal 

considerada a data prevista para entrega do último bem, correndo os juros 

de mora de 1% a partir do trigésimo primeiro dia seguinte à data 

contratualmente prevista para encerramento do grupo de consórcio 

Montante a ser apurado, nos termos supra especificados deste julgado, 

oportunamente, na fase do cumprimento da sentença, mediante cálculos 

aritméticos, nos termos do art. 475-B, do CPC. Recurso provido, em parte. 

( T J - S P  -  A p e l a ç ã o :  A P L  0 0 1 9 5 0 9 4 4 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 8  S P 

0019509-44.2010.8.26.0008 - Orgão Julgador 20ª Câmara de Direito 

Privado Publicação 14/04/2015 Julgamento 13 de Abril de 2015 Relator 

Rebello Pinho)” (ressaltamos) “AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE 

CONSÓRCIO - LEGITIMIDADE PASSIVA – CONSÓRCIO - Responsabilidade 

pela administração dos recursos do grupo do qual participava o 

consorciado - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - RECURSO DA 

RÉ DESPROVIDO NESTE TÓPICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM 

MÓVEL - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESCISÃO DO CONTRATO - 
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RESTITUIÇÃO DE VALORES - Rescisão contratual - Possibilidade de 

devolução das parcelas pagas, em razão da desistência do consorciado - 

Relação de consumo - Nulidade da cláusula que estipula a multa 

compensatória a título de "cláusula penal" - Restituição integral das 

parcelas indevida - É cabível a devolução das parcelas pagas, em razão 

da desistência do consorciado, deduzindo-se apenas a taxa de 

administração, taxa de adesão e prêmio de seguro - RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTE 

TÓPICO. (TJ-SP - Apelação: APL 00102601920128260099 SP 

0010260-19.2012.8.26.0099 - Orgão Julgador 23ª Câmara de Direito 

Privado Publicação 30/06/2014 Julgamento 25 de Junho de 2014 Relator 

Sérgio Shimura)” (destacamos) Diante do exposto, e pelo mais que nos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para declarar irregular a 

dedução da cláusula penal no valor a ser restituído pela parte requerida a 

parte autora, permanecendo inalterados os descontos referentes à taxa 

de administração e seguro de vida, restando assim a ser restituído ao 

autor o montante de R$ 1.337,30 (ID 8209497), o qual deve ser restituído 

com correção monetária a partir do seu desembolso e juros de mora de 

1% ao mês, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo. Em face 

da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% 

(cinquenta por cento). Preclusas as vias recursais, 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: 1000155-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000155-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ARAUJO REU: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 

Vistos etc. JOSE ARAUJO moveu a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c revisão contratual c/c indenização por danos 

materiais e morais, em face de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA e LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

ambos qualificadas nos autos, alegando, em suma, que teve seu nome 

indevidamente negativado, por isso pugna pela indenização por danos 

morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda os 

documentos. Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 14262712). 

A primeira requerida contestou a ação (ID. 8688694), arguindo 

preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. A 

segunda requerida apresentou contestação (ID 8689993), alegando a 

ocorrência da prescrição e no mérito aduz, em suma que o pagamento da 

dívida ocorrera após a negativação, por isso agiu 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. Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 

8727513). Instada a parte autora a impugnar a contestação, quedou-se 

inerte (ID 16371857). As partes manifestaram desinteresse na produção 

de provas orais (ID 22128430 e 22401547). É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, registro que a preliminar de ilegitimidade passiva 

agitada pela primeira requerida não merece guarida, uma vez que por 

tratar-se de relação de contratos coligados de compra e venda de bens e 

de financiamento do preço ajustado, tanto a vendedora, quanto a 

financiadora, fazem parte da cadeia de fornecimento do bem enfocado, o 

que se mostra suficiente para sua inserção no polo passivo deste 

processo, consoante recomendam os seguintes arestos: “CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRATOS COLIGADOS 

RESCISÃO FALTA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO 

VEÍCULO OMISSÃO QUE IMPEDE O CONSUMIDOR DE CIRCULAR COM O 

VEÍCULO LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA 

DE FORNECIMENTO DO BEM DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE 

REPOSIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR RESTITUIÇÃO DE 

TODOS OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA, DEVENDO O VEÍCULO, NO 

ENTANTO, SER RESTITUÍDO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

(CREDORA FIDUCIÁRIA). - Apelação da ré SOARES - Apelação do réu 

BANCO DAYCOVAL provida em parte. (TJ-SP - APL: 

00173670220128260007 SP 0017367-02.2012.8.26.0007, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 30/01/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/01/2014)” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL COMPRA E 

VENDA BEM MÓVEL - VEÍCULO FINANCIAMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VENDEDOR E AGENTE FINANCEIRO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTREGA DO DOCUMENTO DE 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN. Aperfeiçoando a compra 

e venda de veículo com a concessão do financiamento com garantia 

fiduciária autorizada pelo agente financeiro, visando à captação de 

clientes e, apesar de distintos os contratos, mas dependentes um do 

outro, respondem solidariamente o vendedor e o fiduciário, pelo 

fornecimento do documento necessário à transferência do bem ao nome 

do comprador/fiduciante. Recurso principal parcialmente provido, 

negando-se ao adesivo. (TJ-SP - APL: 2371995720098260002 SP 

0237199-57.2009.8.26.0002, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 

21/11/2011, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/11/2011)” (destaque nosso) Ademais, ressalto que a prescrição 

agitada pela segunda requerida não merece acolhida, posto que a ação 

proposta anteriormente no Juizado Especial desta Comarca, extinta pelo 

reconhecimento da incompetência daquele juizado, interrompe o prazo 

prescricional, consoante entendimento pretoriano: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM 

CONSERTO DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DE LIDE PREGRESSA, 

PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE INTERROMPEU O TRANSCURSO 

DO PRAZO. CITAÇÃO EFETIVADA QUE, MESMO DETERMINADA POR JUIZ 

INCOMPETENTE, PRESTA-SE AO FIM DE OBSTAR O IMPLEMENTO DA 

PRESCRIÇÃO. ARTIGO 202 DO CC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NESTA CORTE. NECESSIDADE 

DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70064419385, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 16/07/2015). 

(TJ-RS - AC: 70064419385 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 20/07/2015)” (grifamos) “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA COM A CITAÇÃO. DECLÍNIO DE 

COMPETÊNCIA. RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM 

JULGADO DA DECISÃO. A propositura de ação no Juizado Especial Cível 

interrompe a prescrição, que recomeça a partir do trânsito em julgado da 

decisão que reconhece sua incompetência e extingue o processo. 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-PR - AC: 7003965 PR 0700396-5, Relator: 

Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/10/2010, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 499)” (grifamos) Iluminado por tais orientações 

pretorianas, verifico a não ocorrência da prescrição, eis que não 

transcorrido na espécie o lapso temporal correlato em decorrência da 

suspensão referenciada. Em face da ausência de outras questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise 

do mérito da lide. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia 

encetada na liça cinge-se na irregularidade da negativação do contrato 

00302003905389H (ID 4581572), diante da quitação do referido contrato. 

Dessa forma, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos 

autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar suas 

alegações, posto que restou evidenciado na liça que a negativação do 
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contrato em exame (com vencimento em 28/04/2012), ocorreu em 

15/06/2012 (ID 4581572), sendo que sua quitação sobreveio somente em 

10/04/2013, (ID 8689997 e 8690001). Em se tratando de ônus da prova, 

urge transcrever o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

(grifamos) Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes arestos: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DÍVIDA EXISTENTE - 

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DA EMPRESA - 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 

Comprovada a existência do débito, agiu a empresa credora em exercício 

regular de um direito ao proceder à inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao passo que, não tendo se desincumbido 

o autor do ônus que lhe cabia de comprovar a manutenção do seu nome 

no rol dos maus pagadores, mesmo após a quitação do débito, não 

existem danos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 10702140179111001 

MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/02/2020, 

Data de Publicação: 20/02/2020)” (grifamos) “ANULATÓRIA DE TÍTULO 

PROTESTADO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTRATO VERBAL ÔNUS DA PROVA 1 Autora que não se 

desincumbiu do ônus imposto pelo art. 330, inc. I do CPC, deixando de 

comprovar fato constitutivo de seu direito e de rebater as provas e teses 

apresentadas pela ré em sua réplica, devendo arcar com as 

consequências daí advindas; 2 Empresa contratada para administrar os 

valores decorrentes da alienação de cotas e retirada de empresa de 

participação em outra sociedade empresária. Prestado o serviço, inviável 

a declaração de inexistência de débito, sendo possível o protesto da 

duplicata emitida para sua representação. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 01896204720088260100 SP 0189620-47.2008.8.26.0100, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/06/2013, 20ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2013)” (grifo nosso) 

“INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS 

DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se 

desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da 

sentença de improcedência é medida a se impor. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004362364, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” (grifamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - O ÔNUS DA PROVA 

PERTENCE À AUTORA - ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INEXISTE DEVER DE 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - 

AC: 11485 MS 2004.011485-0, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 06/11/2008, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

21/11/2008)” (destaque nosso) 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, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 5509554). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009225-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-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: 1009225-45.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO ANTONIO DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. PEDRO ANTONIO DE 

SOUZA, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO REVISIONAL 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E DANOS MORAIS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, também qualificada nos autos. Alega, em 

síntese, que é consumidor dos serviços de energia prestados pela 

empresa requerida através da Unidade Consumidora (UC) n. 6/110762-2 e 

que após a toca do medidor de energia ocorrida unilateralmente no inicio 

do ano de 2017, as faturas passaram as faturas passara a ser geradas 

com valores absurdos. Afirma que inexistem motivos para a emissão de tal 

débito e argumenta que caso ocorra a suspensão no fornecimento de 

energia em sua unidade consumidora os prejuízos serão imensuráveis, 

pois trata-se de serviço essencial. Requer a concessão liminar para que 

empresa ré se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora enquanto perdurar a lide ou, caso 

o tenha feito, para que restabeleça o serviço imediatamente, bem como 

requer que a empresa requerida se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, referente a fatura em litigio, o que fora 

DEFERIDO no ID. 10674811. No mérito, requer a confirmação da liminar, a 

inversão do ônus a prova, a condenação da ré em danos morais, bem 

como que seja declarado inexistente o débito da fatura em questão. 

Instruiu a exordial com documentos. Realizada audiência de conciliação 

infrutífera (ID. 12593768). Na sequencia, a requerida contestou a ação (ID. 

12618082), alegando preliminarmente carência da ação e no mérito, a 

regularidade da cobrança em virtude de irregularidade constatada e a 

consequente inexistência de dano moral por mera cobrança, pugnando 

pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando documentos. 

Em sede de impugnação, a parte autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 14147031). Instadas as partes 

a manifestarem interesse na produção de novas provas, registraram seu 

desinteresse (ID. 22105179 e 24433252). É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. De prêmio, passo a análise da preliminar de carência de ação por 

falta de interesse de agir, agitada pela parte ré em sua contestação. 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). 
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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 condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, foi 

ajuizada a presente demanda. Assim sendo, REJEITO a preliminar em 

comento. Em face da ausência de outras questões preliminares a ser 

enfrentadas neste processo, passo desde logo a apreciação do cerne da 

controvérsia, consistente na alegação de registro de consumo excessivo 

de energia elétrica na unidade residencial do autor, sem que houvesse 

causa fática para tanto. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inserto na exordial atine ao registro de consumo excessivo, tendo o autor 

alegado que o mencionado consumo exacerbado não ocorrera. Em se 

tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373, do CPC: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”(grifamos) Sobre o tema em análise, 

confiram-se os seguintes julgados: “ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REGULARIDADE DO 

CONSUMO NOS MESES DISCUTIDOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 

MEDIÇÃO ANTERIOR POR ESTIMATIVA. EXCESSO POSSÍVEL. Tendo em 

vista que a unidade da parte autora registrou um consumo eventualmente 

elevado, e inexistindo prova, ainda que mínima, quanto à manutenção do 

consumo usual em março de 2012, ônus que incumbia à parte autora, não 

há falar em irregularidade na medição. Meses de verão, sendo plausível 

eventual excesso no consumo, mormente porquanto no mês anterior, não 

houve leitura, fl. 04. Valor da fatura devido. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. 

Recurso Cível nº 71004138178, Rel. Fernanda Carravetta Vilande, 2ª 

Turma Recursal Cível, Julg. 12/12/2012, Publ. 14/12/2012).” (grifamos). 

“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ÔNUS DA 

PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Ao autor incumbe o ônus da 

prova em relação aos fatos constitutivos do seu direito. (TJMG. Apel.Cív. 

nº 1.0079.10.046430-8/002, Rel(a). Evangelina Castilho Duarte, 14ª 

Câm.Cív., Julg. 07/02/2013, Publ. 22/02/2013).” (destacamos). “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO E 

MANUTENÇAO INDEVIDAS DO NOME NO SERASA - FATO CONSTITUTIVO 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDOS. A teor do que 

dispõe o art. 333, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de comprovar fato 

constitutivo de seu direito, notadamente no que se refere à negativação e 

manutenção indevida de seu nome em órgão negativador. (...). (TJMG. 

Apel.Cív. nº 10145110552109001, Rel. Antônio de Pádua, 14ª Câm.Cív., 

Julg. 30/04/2013, Publ. 10/05/2013).” (grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÍVIDA 

INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO 

COMPROVADA - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA 

PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - 

EXEGESE DO ART. 333, INC. I, DO CPC - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DECISUM VERGASTADO CASSADO - 

RECURSO PROVIDO. Não comprovando escorreitamente o autor os fatos 

constitutivos do seu direito e ficando, assim, indemonstrados os requisitos 

aptos a gerar o dever de indenizar, é de ser negado o pedido de 

indenização por danos morais. (TJSC. Apel.Cív. nº 242407/2005, Rel. 

Mazoni Ferreira, 2ª Câm.Civ., Julg. 20/11/2007).” (destaque nosso). 

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA 

EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO AUTORAL. Consumidor 

que alega excesso nas faturas de cobrança pelo fornecimento do serviço 

de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. 

O CDC consagra a inversão ope legis do ônus probatório, mas o que a lei 

estabelece é apenas a distribuição sobre o ônus da prova quanto ao 

defeito do serviço, e não a de primeira aparência ou verossimilhança do 

direito invocado, que continua sendo encargo do consumidor. Apelante 

que não provou a falha na prestação do serviço, na medida em que não 

demonstrou a incompatibilidade entre a carga instalada em sua unidade e a 

registrada pelo aparelho medidor. Residência guarnecida por diversos 

aparelhos de alto consumo de energia elétrica. Confirmação da sentença. 

Art. 557, caput, do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (TJRJ. Apel.Cív. nº 

0074812-54.2013.8.19.0001, Rel. DES. MARIA LUIZA DE FREITAS 

CARVALHO, 23ª Câm.Cív., Julg. 09/10/2014, Publ. 13/10/2014).” (ressalte 

nosso). “APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSO. NÃO 

DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO NO MEDIDOR. VERIFICADA AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. OPORTUNIZADA PERÍCIA PELO INMETRO, NADA 

REQUERENDO O CONSUMIDOR. ERRO NA COBRANÇA. NÃO 

CONSTATADO. Demonstrada a ausência de irregularidade no medidor, 

conforme avaliação do medidor efetivada pela concessionária, 

perfeitamente aceitável, tendo sido oportunizado ao consumidor a 

realização de perícia pelo INMETRO, sem que houvesse manifestação do 

mesmo, cumprindo a concessionária com o ônus da prova que lhe 

incumbia, verificando-se que houve, efetivamente, o consumo, não 

constatado excesso ou erro na cobrança em relação à fatura reclamada 

por irregularidade no medidor ou falha humana, sendo de improcedência a 

ação. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. Não verificada 

irregularidade no medidor, ausente excesso na cobrança, descabe a 

indenização pleiteada, decorrendo a inscrição no SERASA do 

inadimplemento da fatura em questão. Apelação com seguimento negado. 

(TJRS. Apel.Cív. 70060211596, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 22ª 

Câm.Cív., Julg. 24/06/2014, Publ. 01/07/2014).” (destacamos). “APELAÇÃO 

CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO DE 

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO. VERIFICAÇAÕ 

DE REGULARIDADE DO MEDIDOR. INDÍCIOS PLAUSÍVEIS DE DEFEITO NAS 

INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. FALTA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. - Observa os limites do pedido a 

sentença que declara a inexigibilidade do débito, da forma como 

constituído, e determina seja recalculado, segundo critérios que 

estabelece, quando a pretensão formulada na inicial consiste na revisão 

das faturas de energia elétrica. - A inversão do ônus de prova em favor 

do consumidor é aplicável quando presentes os requisitos da 

verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência quanto ao acesso 

aos meios de prova. - Descabe a revisão das faturas de energia elétrica 

expedidas com base no consumo registrados nos aparelhos de medição 

quando demonstrado que a CEMIG procedeu à verificação do equipamento 

e não encontrou qualquer vício, sendo na ocasião orientado o consumidor 

quanto a defeito nas instalações internas e considerando, ainda, que, em 

seguida, houve redução brusca do consumo sem que a concessionária 

tenha procedido a qualquer reparo ou substituição. - A responsabilidade 

da CEMIG pelo sistema elétrico compreende os equipamentos necessários 

à prestação de serviço até o ponto de entrega, sendo do consumidor o 

dever de cuidar da conservação e manutenção das instalações internas, 

devidamente orientado pela prestadora de serviços. - Preliminar rejeitada. - 

Recurso provido. (TJMG. Apel. Cív. nº 1.0024.11.325696-0/001, Rel. Des.

(a) Heloisa Combat, 4ª Câm.Cív., Julg. 07/02/2013, Publ. 18/02/2013).” 

(grifamos) Ademais, a inversão do ônus não desobriga a parte autora do 

ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido, conforme 

entendimento pretoriano, in verbis: “Ação indenizatória. Pretensão de 

reparação material e moral em razão de cobrança indevida, cujo não 

pagamento acarretara a indevida inclusão do nome da autora junto aos 

cadastros restritivos de crédito. Ônus da prova do fato constitutivo do 

direito com que acena a autora que é exclusivamente seu - artigo 333, I, 

do Código de Processo Civil -- e que dele, entretanto, não se desincumbiu. 

Nem mesmo a inversão do ônus da prova em favor da parte tecnicamente 

hipossuficiente, deferida pelo Juízo a quo, desobriga a parte autora do 

ônus da prova dos fatos constitutivos do seu pedido.Precedentes deste 

Egrégio Tribunal.Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 

01315697320108190001 RJ 0131569-73.2010.8.19.0001, Relator: DES. 

FLAVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/02/2012, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/03/2012).” (grifamos). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUPOSTO 

DEFEITO EM ELETRODOMÉSTICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

DEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. 

IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil, para 

que haja o dever de indenizar é necessária a ocorrência simultânea de 

três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, 

requisitos estes que ensejam, por conseguinte, a constatação da conduta 

antijurídica que gerou o dano para assim ser possível reconhecer o 

cabimento do dever de indenizar. In casu, da análise dos autos verifica-se 

não restou suficientemente caracterizada a conduta ilícita, haja vista que o 

Autor/Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos 
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constitutivos do direito alegado, não havendo, portanto, como lhe deferir a 

pretensão de indenização por danos materiais, porquanto suas alegações 

permaneceram no campo das idéias. Destaque-se que a inversão do ônus 

da prova não teria o condão de eximir o autor da realização de prova 

mínima de fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do art. 333, 

I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -BA  -  APL :  03888034820128050001  BA 

0388803-48.2012.8.05.0001, Data de Julgamento: 21/01/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2014).” (destacamos). “Apelação 

Cível. Ação de Reparação de Danos. CEG. Conversão de gás 

manufaturado para gás natural. Agravo retido. Direito Consumerista. 

Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Impossibilidade. 

Inversão ônus da prova (art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor) 

que não é automática, cabendo ao Autor comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito. Em razão da alegação de vazamento no aquecedor a gás 

provocado pelo preposto da Ré, cabe ao autor, querendo, comprovar tal 

fato, não cabendo na hipótese a inversão do ônus da prova. Precedentes 

desta E. Corte. Agravo retido da Ré a que se dá provimento, prejudicada a 

a p e l a ç ã o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 0 0 0 6 6 7 6 1 2 0 0 8 8 1 9 0 2 0 8  R J 

0000667-61.2008.8.19.0208, Relator: DES. MARILIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 28/02/2013 12:37).” (grifo nosso). Ademais, compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que, restou carreado aos autos amplo 

material probatório que atesta a ocorrência de irregularidade no relógio 

medidor, inclusive por meio de registros fotográficos e perícia (ID. 

10668423, 10668427, 10668439, 10668480. 10668475, 10668496, 

10668501). De seu turno, a parte requerida juntou aos autos planilhas 

contendo histórico de leitura, consumo e faturas, não restando assim, 

demonstrado na liça irregularidades da medição registrada na unidade 

consumidora em exame (ID. 12618090, 12618098, 12618111). 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. Saliente-se que apesar de alegar a impossibilidade de 

ter consumido a energia elétrica registrada na fatura questionada, o autor 

dispensou a instrução processual, não produzindo qualquer prova apta a 

demonstrar a irregularidade de tais registros. 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. 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. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007824-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007824-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO PAULO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por JOÃO PAULO FERREIRA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. Em 

apertada síntese, alega o autor ser proprietário de determinado imóvel 

situado nesta urbe, cuja UC de nº 6/2190038-6, embora de titularidade de 

sua ex-esposa, seria de sua responsabilidade. Sustenta o autor que a 

requerida procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

à UC informada de modo indevido, o que o fez pugnar pela procedência 

dos pedidos para condenar a requerida em danos morais e restituição de 

indébito, sem prejuízo de demais verbas e honorários devidos. Audiência 

conciliatória restou INFRUTÍFERA (ID. 12403023). A requerida ofertou 

Contestação no ID. 12424516, o que fora impugnado pelo autor no ID. 

17712453. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 22122621 e 22450865). É o relato do necessário. Fundamento e 

DECIDO. Registro 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 documental, 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, passando à sua análise. Alega a requerida, em sede preliminar, a 

incidência, in casu, de ilegitimidade ativa. Sem mais delongas, com razão a 

requerida. Registre-se que o fato de a Unidade Consumidora não estar em 

nome do autor, por si só, não obstaria o pleito, desde que comprovados 

determinados requisitos, o que não se viu no caso. Muito embora aduza o 

autor que a UC seja de titularidade de sua ex-esposa, e que, de fato, 

comprove que firmou contrato de compra e venda (ID. 10196312) do 

imóvel em que se situa o medidor de energia, não há como amparar sua 

legitimidade ativa só e tão somente em tais alegações. A um, pois nada há 

nos autos que vincule o autor a titular da UC, não se podendo nem mesmo 

afirmar que se trata de atual ou ex-cônjuge, mesmo porque, no contrato de 

compra e venda entabulado, consta o estado civil do autor como sendo 

solteiro. A dois, porque o fato de ter celebrado compra e venda do imóvel, 

não o transmuta, obrigatoriamente, em titular e responsável pela UC que lá 

esteja. A três, ainda que celebrado o referido contrato, não há qualquer 

prova de que o autor, de fato, lá resida. Dito isto, torna-se evidente sua 

ilegitimidade para discutir judicialmente acerca de débitos de terceiros. 

Humberto Theodoro Júnior ensina que: "A legitimação ativa caberá ao 

titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (...) Em síntese: 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'''' ("in" Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 188 edição, pág. 57). (ressaltamos) 

E, nos dizeres de Ernani Fidélis: "Toda pessoa é livre para propor ação. 

Mas o juiz somente cumprirá a função jurisdicional propriamente dita, isto 

é, solucionará o litígio denunciado, se presentes estiveram, no processo, 

as condições da ação. Não há obrigação do Estado no atendimento ou não 

da pretensão do autor, se a ele faltarem as condições exigidas do direito 

de ação, caso em que o juiz não julga nem procedente nem improcedente 

o pedido, mas, simplesmente, deixa de apreciá-lo, extinguindo o processo. 

Não julga o mérito, portanto. Três são as condições da ação, não 

comportando interpretação ampliativa: a possibilidade jurídica, a 

legitimidade das partes e o interesse processual (artigo 267, VI)" (In 

"Manual de Direito Processual Civil, Vol. 1 Saraiva" 78 ed., 1999, pág.: 

514). (destacamos). Sobre o tema, cabe transcrever o entendimento 

pretoriano: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONSUMO. DÍVIDA EM 

NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE 

JUSTIÇA. O fornecimento de energia elétrica é de obrigação propter 

personam, ou seja, de caráter pessoal e não propter rem, de modo que a 

recuperação do suposto consumo a maior deve ser requerida pela pessoa 

titular da conta à época da ocorrência da irregularidade. Na hipótese, a 

parte autora não possui legitimidade para discutir débito em nome de 

terceiro, diante do caráter personalíssimo da obrigação. Entendimento 

sedimentado nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça. 

AÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (TJ-RS - 

AC: 70080302672 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de 

Julgamento: 21/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2019). (Destacamos). Apelação 

Cível. Direito do Consumidor. Ampla. Ação de obrigação de fazer C/C 

danos morais. Autora que, apesar de estar com suas contas devidamente 

quitadas, teve o serviço de energia elétrica indevidamente suspenso, sem 

prévia comunicação. Sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, 

ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa. Irresignação da autora que 
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não merece prosperar. Ilegitimidade ativa acolhida. Faturas do serviço em 

nome de terceira pessoa que não integra a lide processual. A autora não 

comprova ser a titular da unidade de consumo e nem residir no local. 

Sentença que não merece reforma. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

(TJ-RJ - APL: 00102348320158190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA 

INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO 

JATAHY, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 24/03/2017). (Destacamos). 

Prestação de serviços. Energia elétrica. Indenização. Dano moral. 

Suspensão no fornecimento de energia. Conta de consumo em nome de 

terceiro. Ação anterior intentada por este. Divisão no pagamento da conta. 

Irrelevância. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento. Recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 00177090720108260161 SP 0017709-07.2010.8.26.0161, 

Relator: Rocha de Souza, Data de Julgamento: 07/02/2013, 32ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2013). (Destacamos). Assim, 

tratando-se a pretensão deduzida em juízo relativa a direito de terceiro, 

deve-se reconhecer a ilegitimidade do requerente para propor a presente 

demanda. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC. Ante a sucumbência da 

parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008003-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ELIAS DAMIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/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: 1008003-42.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIOGO ELIAS DAMIAN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO e INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

DIOGO ELIAS DAMIAN em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que era locador do imóvel situado na 

Rua Arnaldo Araújo, nº 14 – Bairro Parque Real, no município de 

Rondonópolis/MT. Relata que realizou a transferência da unidade 

consumidora de energia elétrica para o seu nome UC: 6/141537-1, visto 

ser o responsável pela utilização e pagamento da conta. Aduz que entrou 

no imóvel em 12 de Junho de 2015 e ficou pelo período de 6 (seis) meses 

somente, vindo a restituir o imóvel para o proprietário. Sustenta que, em 01 

de Maio de 2016, o imóvel foi alugado para terceiro; porém, o novo locador 

não realizou a transferência de titularidade da energia elétrica, que 

permaneceu em nome do Autor. Relata que, no dia 30/08/2017, recebeu do 

proprietário do imóvel uma carta enviada pela Requerida informando que, 

em inspeção realizada no dia 08/03/2017, haviam encontrado 

irregularidades na unidade consumidora de energia elétrica, razão pela 

qual deveria efetuar o pagamento de uma multa no valor de R$ 9.359,34 

(nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 

referente aos meses a recuperar de 12/2016 a 03/2017. Assegura que 

não estava no imóvel no período mencionado, pois ele estava alugado 

para terceiro, e somente a conta de energia estava em seu nome. 

Ressalta que o imóvel foi desocupado em 20/11/2016 e que, na data 

informada de inspeção (08/03/2017), o imóvel ainda permanecia fechado. 

Alega que, a fim de evitar o corte de energia e a inclusão do seu nome no 

SPC/SERASA e evitar o corte de energia, realizou uma confissão de 

dívida, reconhecendo que teria que pagar a importância de R$ 1.920,00 

(hum mil, novecentos e vinte reais) a título de entrada com vencimento 

para 05/09/2017, e o saldo do valor em 12 (doze) parcelas de R$ 628,06 

(seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos, cujo vencimento da 

primeira parcela está previsto para 18/10/2017. Contudo, afirma que não 

tem condições de adimplir com o pagamento das parcelas, nem sequer 

conseguiu pagar o valor que pegou emprestado para negociar a dívida. 

Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência, a fim 

de que fosse determinado que a requerida suspendesse a inclusão do 

valor de R$ 628,06 (seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos) nas 

faturas de energia elétrica da UC: nº 6/141537-1, abstivesse-se de 

realizar o corte de energia elétrica da referida unidade, e de incluir seu 

nome no SCPC/SERASA e Cartório de Protesto de Títulos, o que restou 

DEFERIDO no ID. 10283415. Pediu ao final a procedência dos pedidos para 

que a requerida fosse condenada a restitui-lhe em dobro o montante de R$ 

1.920,00 (mil, novecentos e vinte reais), bem como a indenizar-lhe a título 

de danos morais, sem prejuízo das demais verbas e honorários devidos. 

Audiência INFRUTÍFERA no ID. 12080961. Contestação pela requerida no 

ID. 12242901, que restou impugnada pelo autor no ID. 16873618. Ambas 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 22487273 e 

22463427. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

(negritei) Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra 

madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, passando à 

sua análise. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de 

R$ 9.359,34 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), referente aos meses a recuperar de 12/2016 a 03/2017, em 

relação ao consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora, 

em tese, sob responsabilidade do autor. Antes de tratar especificamente 

acerca do quantum debitoris e consequente regularidade, há de se fazer 

breve introito acerca da alegada pelo autor ausência de responsabilidade 

quanto ao cobrado. Em que pesem suas afirmações, não trouxe aos autos 

elementos de prova que a elas dessem substrato. Veja-se que o período a 

recuperar (ID. 12242817 - Pág. 1) se refere aos meses de 12/2016 a 

03/2017. Por mais que o autor sustente não ter sido locatário do imóvel 

durante o período, não é o que demonstram os documentos carreados. O 

primeiro contrato de locação acostado, celebrado entre Neusa Lopes da 

Costa e LEANDRO MORAES FERREIRA, iniciou-se em 05/2016 (ID. 

10275843) e findou-se em 11/2016 (ID. 10275854), período anterior ao 

recuperado. Logo, o locatário no período não teria mesmo qualquer 

responsabilidade quanto aos débitos em questão. O segundo contrato 

acostado, entre Neusa Lopes da Costa e JONAS SOUZA GUERRA data de 

31/05/2017 (ID. 11010238), ou seja, período posterior ao recuperado. De 

igual modo, o locatário também não teria responsabilidade quanto ao 

apurado no período questionado. O autor, por sua vez, muito embora 

alegue ter permanecido no imóvel apenas e tão somente por 06 (seis) 

meses, no longínquo ano de 2015, sequer traz aos autos cópia do 

contrato e/ou qualquer instrumento que assim afirme. Pelo contrário, toda a 

documentação acostada nos autos o aponta como titular da UC, incluindo 

o Termo de Confissão de Dívida devidamente assinado (ID. 10275947) e 

não provada qualquer nulidade quanto a isso. Logo, dessume-se pela 
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inconteste responsabilidade pelo autor quanto ao período apurado pela 

requerida e que deu origem ao débito litigioso. Dito isto, verifica-se da 

Contestação apresentada que a requerida alegou a exigibilidade da fatura 

de energia elétrica por ela emitida, juntando os documentos para a 

comprovação de suas alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi atraído 

em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Para sustentar a 

exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a 

Concessionária aduz que, em 08/03/2017, realizou vistoria no equipamento 

de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que 

detectara irregularidade na medição da unidade, que registrava o consumo 

energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência 

de Inspeção – TOI – nº 585307 (ID. 12242805). Constatada a 

irregularidade, o medidor fora retirado e enviado à perícia técnica realizada 

no IPEM-MT, que o reprovou por estar em desacordo com os parâmetros 

determinados pelas normas aplicáveis à espécie (ID. 12242844 - Pág. 1), 

constatando que o medidor estava COM A BASE VIOLADA. Narra a 

requerida que a revisão do quantum energético não aferido no período de 

12/2016 a 13/2017, deu-se conforme previsão expressa do artigo 129 e 

seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em 

fatura de energia, e obteve o débito R$ 9.359,34 (nove mil trezentos e 

cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo de 12.043 kWh a 

diferença apurada. Afirmou a Concessionária que, cumprindo estritamente 

as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 

da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado por 

meio de Carta ao Cliente (ID. 12242817 - Pág. 1) e Agendamento de 

Avalição Técnica de Medidor (ID. 12242805), bem como das conclusões 

obtidas, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a 

fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no 

exercício regular do seu direito. Além disso, acostou aos autos 

demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (ID. 12242850). 

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 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 do demonstrativo de 

cálculo de 18586369 - Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 130, 

inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a 

média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade 

no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma 

vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. 

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, 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 sem efeito a decisão de 

ID. 10283415. 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. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002467-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MACHADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002467-50.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCIELLI MACHADO DE FRANCA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. FRANCIELLI MACHADO DE 

FRANÇA manejou a presente ação de cobrança de indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT em face PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos qualificados, alegando que sofreu lesões no dia 18/09/2016, em 

virtude de acidente de trânsito, e que, por isso, teria direito ao recebimento 

de indenização do seguro obrigatório proporcional ao valor das lesões 

sofridas, sem prejuízo das verbas de sucumbência, relativos às suas 

sequelas permanentes. Com a inicial vieram os documentos acostados. 

Audiência conciliatória em que a autora fora submetida à perícia (ID. 

8784896). Contestação no ID. 9107871, alegando a requerida, 

preliminarmente, necessidade alteração do polo passivo e ausência de 

requerimento; e, no mérito, insuficiência probatória, pugnando, ao final, 

pela improcedência da demanda. Impugnação à Contestação no ID. 

9257997. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 27264056 e 27264057). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De 

proêmio, registro entender pela desnecessidade de produção probatória 

no caso em testilha, considerando que os elementos de convicção 

reunidos na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o 

que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. Ressalto que a necessidade 

de alteração do polo passivo da lide para inclusão da SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, NÃO MERECE 

PROSPERAR, posto que qualquer seguradora integrante do consórcio 

estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo 
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passivo nas demandas de cobrança de seguro obrigatório como a 

presente, conforme apontam os seguintes arestos: APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT 

pode ser requerida junto a qualquer Seguradora, desde que esteja 

coligada ao sistema, por força do artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que 

estabelece que todas as sociedades seguradoras são obrigadas no 

pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de haver 

regressivamente do proprietário do veículo o valor que desembolsar. Se 

não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa à indenização 

paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, não há que se 

falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o pedido da 

apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na audiência de 

conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 anos 

(metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 1916) do 

sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em vigor do 

Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em pleitear a 

indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 28/04/2000.[1] 

(destacamos) APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.[2] (grifo 

nosso). Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido. 

(grifamos). 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[3], 

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 

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. 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 18/09/2016 e que 

resultou em lesões a autora, restou evidenciado nos autos pelos 

documentos acostados, principalmente o Boletim de Ocorrência de ID. 

6162806. Ademais, 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 
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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 debilidade permanente parcial incompleta de um 

dos seguimentos da coluna vertebral, o montante indenizável é o referente 

a 50% (grau de lesão apurado em perícia) de 25% (percentual previsto 

para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral 

exceto o sacral) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 

6.194/74, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e 

cinquenta). Por fim, no que concerne ao termo inicial da correção 

monetária e dos juros em ações desta estirpe, confira-se o aresto abaixo: 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE 

CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as 

questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido 

diverso do pretendido pela parte não induz nulidade. II. Os sinistros que 

envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres 

estão cobertos pelo DPVAT. III. Não labora ex officio, ultra petita ou em 

infringência ao princípio da ne reformatio in pejus o acórdão que, nas 

instâncias ordinárias, disciplina a incidência dos juros moratórios e da 

correção monetária, independentemente de pedido específico das partes. 

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, 

situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. VI. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido. (STJ. REsp nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/12/2008).” (destacamos) Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta), 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. CONDENO a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, 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] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 

31/03/2010. Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de 

Julgamento: 06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri. [3] 

“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)

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006465-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008408-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008408-78.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

exequente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 25273561, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005597-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL TRIGO WATANABE OAB - SP173333 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TONINI (REQUERIDO)

A. TONINI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005597-48.2017.8.11.0003 Vistos etc. Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo. Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, 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. Deverão, ainda, no 

mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a possibilidade de 

acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para 

homologação. A mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001228-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001228-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 27632190 para que se proceda a penhora dos bens ali 

indicados, em relação aos imóveis constantes nas matrículas nº 21.647, 

23.287, 38.062 e 76.381 do CRI local. II - A formalização da constrição 

deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva 

em vigência. III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, 

pessoalmente, via ARMP, seus cônjuges, se casados forem, bem como os 

credores hipotecários, nos termos dos artigos 841, §2º, 842 e 847, do 

CPC. IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação dos bens, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes. V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005612-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005612-46.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, 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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006855-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006855-25.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, 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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009913-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009913-36.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime a requerente 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre o integral cumprimento do 

acordo sob o Id. 26170870, bem como requerer o que entender de direito. 

II – Após, voltem-me conclusos. III – Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000209-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000209-67.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 26291407, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Infojud buscando informações sobre o atual endereço do 

requerido LUIS CESAR MORAES (CPF nº 513.069.051-68). II – Vindo aos 

autos a informação, expeça os respectivos mandados de citações nos 

endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura reste 

infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para manifestação. 

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005696-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIONE SANTOS OAB - SP283602 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005696-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 26696898 198 para consulta mediante o Sistema InfoJud 

buscando, apenas, as informações sobre as 03 (três) últimas declarações 

do imposto de renda do devedor SANTO ZANIN NETO (CPF nº 

324.300.869-72). Em sendo a consulta positiva, a declaração obtida 

deverá ser arquivada na forma física e em pasta própria, junto à 

escrivania deste juízo. Após, dê-se vista ao credor, em cartório, 

preservado o sigilo das informações Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002904-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCKON CESAR AJALA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002904-28.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 25072966, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Infojud buscando informações sobre o atual endereço do 

requerido MAYCKON CÉSAR AJALA BRAGA (CPF nº 058.787.651-44). II – 

Vindo aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de 

citações nos endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura 

reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012578-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012578-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 29754177, para consulta tão-somente pelos Sistemas ao 

Juízo, quais sejam, Infojud e Bacenjud, buscando informações sobre o 

atual endereço dos executados MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E 

EXPORTACAO LTDA (CNPJ nº 08.820.782/0001-17), SARAH CRISTINA 

ARGOLO LOBO (CPF nº 597.427.041-04) e NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO 

NETO (CPF nº 591.847.441-20). II – Vindo aos autos a informação, expeça 

os respectivos mandados de citação nos endereços ainda não 

diligenciados nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova tentativa, 

dê-se vista ao requerente para manifestação. IV – Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006601-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. A. C. (REQUERENTE)

ALEXANDRE SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

A. S. A. C. (REQUERENTE)

A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA OAB - MT25936/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA ANTUNES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006601-18.2020.8.11.0003 Vistos etc. Vê-se que a presente 

ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins sucessórios, 

tratando-se de matéria privativa das Varas de Família e Sucessões. 

Assim, em observância ao Provimento nº 11/2017/TP, determino a 

remessa destes autos para uma das varas de Família e Sucessões desta 

Comarca, as quais são competentes para processar e julgar as ações de 

jurisdição voluntária. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014765-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUAD NAIM CHARAFEDDINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE OAB - 431.610.496-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXECUTADO)

SONIA MARTINS DE MELO GASGUES SUARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014765-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando 

os autos, vê-se que os devedores foram devidamente citados, 

comparecendo aos autos e apresentado contestação c/c reconvenção 

(Id. 28880096). Contudo, o presente feito trata-se de ação de execução, 

sendo que o Código de Processo Civil estipula sistemática própria para a 

tutela executiva, na qual a defesa processual se dá por meio de embargos 

à execução, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, 

com a contestação. O § 1º do art. 914 do CPC estabelece que os 

embargos à execução devem ser “autuados em apartado” a fim de que a 

defesa do executado se processe em autos próprios, e não nos da 

execução. Vejamos: Art. 914. O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos. § 1º Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Dessa forma, intime 

os devedores na pessoa do patrono constituído para que efetue a correta 

distribuição da demanda. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005744-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO FERRAMENTAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ELISANGELA RINCON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA DE MORAES (REU)

BAM BAM BAM PUBLICIDADES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005744-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, onde busca a entrega de 05 (cinco) pilares ou seu 

equivalente em dinheiro, bem como a reparação pelos danos morais e 

materiais sofridos. Conforme consta no documento do Num. 14322592 - 

Pág. 13/14, a demandante adquiriu da ré 12 (doze) postes de concreto, no 

valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento em 05 (cinco) 

cheques, representados pelos nº 34, 35, 36, 37 e 38, nos valores de R$ 

2.000,00 e R$ 1.000,00, respetivamente. Consta, ainda, que em razão em 

razão da demora na entrega dos produtos a demandante sustou 02 títulos, 

tendo a ré os apresentados na contestação. Ocorre que dos 02 cheques 

que instruem a defesa, apenas o de nº 37, no importe de R$ 1.000,00 

(Num. 18478777 - Pág. 1), possui relação com o fato narrados nos autos, 

por ser o único descrito no documento do Num. 14322592 - Pág. 13/14. Na 

impugnação, a requerente declina que todos os cheques do negócio 

realizado entre as partes foram compensados, com a exceção daqueles 

juntados pela ré (Num. 19822785 - Pág. 3). Pois bem. As cópias dos 

cheques juntadas na exordial ditos como compensados, divergem com 

aquele cheque trazido pela ré e com o reconhecimento de sustação 

expresso na impugnação, pois identifica que o cheque sob o nº 37 ao 

mesmo tempo foi pago, sustado/devolvido. Assim, com o fito de evitar o 

enriquecimento sem causa de qualquer das partes, converto o julgamento 

em diligência e determino a expedição de ofício ao Banco Itaú, desta 

cidade, agência nº 8269, para que informe no prazo de 10 (dez) dias, as 

datas em que houve a compensação e eventual devolução e 

reapresentação, dos cheques sob os nº 34, 35, 36, 37 e 38, da conta 

bancária nº 17764-1, em nome da empresa portadora do CNPJ nº 

19.496.830/00014-80 e, caso as cártulas tenham sido devolvidas, declinar 

por qual motivo. Vindo as informações, dê-se vista as partes. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 16 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004543-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE FRANCISCO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004543-81.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não efetuou o pagamento da 

obrigação ou interpôs embargos monitórios (Id. 28715316). Assim, decreto 

a revelia da ré, sendo que esta poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DE 

PROVAS O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012890-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCLEY SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012890-98.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face das provas 
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trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 

2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo, objeto da lide (placa HTN4637), 

com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, 

da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os 

autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 

02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em 

mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o. V – 

Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da 

medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - 

Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002640-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002640-11.2016.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que houve o deferimento da citação por edital da 

devedora, conforme Id. 23184304. Houve a expedição do edital (Id. 

26138870), contudo não há nos autos comprovação de publicação 

conforme preceitua o art. 257, do CPC, in verbis. Art. 257: São requisitos 

da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial 

informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação 

do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser 

certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará 

entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única 

ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz 

poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal 

local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as 

peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. 

Outrossim, a decisão que deferiu a citação por edital, determinou que: (...) 

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Cabe a 

credora comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento 

desta decisão sob pena de extinção. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE 

DE DUAS PUBLICAÇÕES EM JORNAL LOCAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - INOBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES 

LEGAIS - NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - SENTENÇA CASSADA. - Não 

sendo a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, e tratando-se de 

citação processada por edital, esta deverá promover a publicação 

respectiva em três ocasiões, uma em órgão oficial e duas em jornal local, 

no prazo máximo de 15 dias, anexando aos autos os respectivos 

exemplares (art. 232, III, do CPC de 1973), hipótese em que, não 

observadas as prescrições legais, nulo será o ato citatório. (TJMG. AC n. 

1.0134.11.013094-2/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/0017, publicação da sumula em 

07/06/2017)." Considerando não houve a comprovação da citação por 

edital, entendo que deve ser reconhecida a nulidade do ato realizado. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINCOR NIXDORF SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE CURY OAB - SP154351-O (ADVOGADO(A))

ANDREA PITTHAN FRANCOLIN OAB - SP226421 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005765-50.2017.8.11.0003 Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Reparação de Danos Autora: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB SUL Requerida: 

Wincor Nixdorf Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. Vistos etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE 

MATO GROSSO – SICOOB SUL, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS contra 

WINCOR NIXDORF SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 

também qualificada no processo. A autora aduz que em 23.11.2015, 

adquiriu da empresa ré 02 (dois) caixas eletrônicos “ATM Full Sicoob 

PC2100AT-PHX-SB – Distribuidor Automático de Papel Moeda”, no valor de 

R$ 39.461,51 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 

cinquenta e um centavos) cada, totalizando o importe de R$ 81.290,17. 

Sustenta que 02 meses após a aquisição os caixas apresentaram 

diversos problemas que perduraram até o fim da garantia. Que sempre 

notificou a ré acerca dos defeitos, sem que houve solução, ensejando o 

pedido de rescisão e devolução. Que em razão da inércia da demandada 

em solucionar o impasse fez-se necessário a locação de dois caixas 

eletrônicos para suprir a demanda bancária, mediante o pagamento mensal 

de R$ 1.615,29, cada. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Citada, a requerida ofereceu contestação (Num. 15947027). 

Argui a incidência da decadência. No mérito, em longas razões, aduz a 

inexistência do nexo causal e do dever de ressarcir. Que os danos não 

restaram comprovados, vez que todos os problemas constatados nos 

caixas eletrônicos foram resolvidos, com exceção daquele referente ao 

software instalado pela autora. Pugna pela improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica (Num. 17892348). As partes pugnaram 

pela produção de provas nos Num. 19439836 e 19458881. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O fim colimado 

na inicial cinge-se no pedido de ressarcimento de valores pela ausência 

de reparação dos defeitos nos caixas eletrônicos descritos nos autos. 

Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, analisar as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 35 de 391



condições e pressupostos processuais, sendo que a incidência do 

instituto da decadência é condição necessária ao válido e regular 

desenvolvimento do processo. A requerida, em preliminar, alega a 

incidência do instituto da decadência, pelo que passo a analisá-la. Para os 

casos de defeito no produto, aplica-se o prazo decadencial previsto no 

artigo 26, do CDC, que estabelece: “Art. 26 - O direito de reclamar pelos 

vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – 30 (trinta dias), 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis; II – 90 

(noventa dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto 

duráveis. § 1º - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da 

entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2º - 

Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado.) III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3º 

- Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento 

em que ficar evidenciado o defeito. (grifei) In casu, os caixas eletrônicos 

foram adquiridos em 23.11.2015, sendo que os defeitos iniciaram-se em 

12.01.2016, cujas reclamações perduraram até a última ocorrida em 

21.11.2016, conforme consta nos e-mails juntados nos autos. Conforme 

consta na inicial, em sendo evidenciado a ocorrência de defeito a ré era 

notificada para saná-lo, onde para cada situação o prazo decadencial se 

renovava. Destarte, as últimas comunicações acerca dos defeitos se 

deram em janeiro de 2017, e em razão dos orçamentos repassados a 

autora rejeitou o reparo em 20.01.2017 (Num. 9504804 - Pág. 4), quando 

então iniciou-se seu prazo decadencial, que contados os 90 (noventa) 

dias, findaria em 20.04.2017. A demandante não logrou êxito em 

comprovar a interrupção do prazo supra, vez que apesar de declinar que 

promoveu reclamação junto ao PROCON, tal procedimento não renova o 

prazo decadencial, pois inexiste essa previsão no CDC. O artigo 26, §2º, 

do CDC, dispõe as circunstâncias que obstam o prazo, e dentre elas não 

está inserida o ato praticado pela autora no Num. 9504827 - Pág. 1, pois 

não há que a reclamação por meio do PROCON não se equipara a inquérito 

civil. Cabe ressaltar, que inquérito civil se trata de procedimento 

administrativo para apurar lesão a direitos coletivos, cuja instauração é 

exclusiva do Ministério Público, conforme consta na Constituição (artigo 

129, III) e na Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Diante destas 

conclusões, constata-se que quando da propositura da presente ação em 

21.08.2017, já havia decorrido tempo superior ao prazo decadencial de 90 

dias, que se esgotou em 20.04.2017. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL E 

MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Em 

havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador 

o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em 

cerceamento de defesa. Alegação de vício na pintura. Caracterização de 

vício aparente. Decadência caracterizada quanto aos pedidos redibitório e 

substitutivo. Reiteração da reclamação por meio do PROCON que não 

renova o prazo decadencial. (...). Recurso desprovido” (TJSP; Apelação 

Cível 1000852-97.2016.8.26.0114; Relator (a):Dimas Rubens Fonseca; 

Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -7ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)” 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. ARTIGO 26 DO 

CDC. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO TACITAMENTE 

PELA PRIMEIRA APELANTE. ATO ANTIJURÍDICO CONFIGURADO. 

OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1) O prazo decadencial para a exercício do direito de 

substituição do produto defeituoso é de 90 dias; 2) O termo inicial do prazo 

decadencial nasce com o surgimento do direito, ou seja, quando da 

constatação do vício; 3) Na sistemática do direito do consumidor, 

considera-se constatado o vício quando da entrega do produto ou quando 

da resposta à reclamação formulada pelo consumidor; 4) Defeito no 

veículo reconhecido pela apelante que afirma ter providenciado os reparos 

necessár ios.  (TJ-AM -  AC:  02224779620108040001 AM 

0222477-96.2010.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 10/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 11/02/2020)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. O 

prazo decadencial para o ajuizamento da ação de indenização por vício 

oculto no produto é de 90 dias da ciência do alegado vício, conforme a 

regra do artigo 26, II, do CDC. (TJ-MG - AC: 10024133395558001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de 

Publicação: 28/06/2019)” A aplicação do instituto da decadência atua em 

proteção aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé e 

mesmo do venire contra factum proprium, ou seja, o tempo age em prol da 

garantia de estabilidades das relações jurídicas, pois é sempre o resultado 

de uma análise de vários fatores, sob mais de uma perspectiva entre 

passado, presente e futuro. Desta forma, a decadência incidente sob um 

direito potestativo marca a prevalência incondicional da segurança jurídica 

sobre a Justiça, uma vez que depende do transcurso do tempo (prazo), 

como ocorreu no caso dos autos. Portanto, nos termos acima expostos, 

há que se reconhecer a ocorrência da decadência da pretensão do direito 

da autora. Ex positis, julgo extinto o processo nos termos do artigo 26, II, 

do CDC c/c artigo 485, IV, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da 

requerida, em verba que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAMOS ANASTACIO (AUTOR(A))

LUISA RAMOS DA CRUZ (AUTOR(A))

PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000958-21.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança 

Requerentes: Luisa Ramos da Cruz e outros Requerida: Mapfre Vida S/A 

Vistos etc. LUISA RAMOS DA CRUZ e outros, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA contra MAPFRE VIDA S/A, 

também qualificada no processo, objetivando o recebimento de prêmio de 

apólice de seguro de vida grupo. Os autores alegam que são companheira 

e filhos, respectivamente, de ELIEZE ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, que veio a 

óbito em 21.08.2014. Aduzem que o falecido trabalhava na empresa 

Comando Diesel Transportes e Logística - EIRELI, e que a empregadora 

contratou seguro de vida para seus empregados, cujo prêmio tinha como 

cobertura básica em caso de morte de seus empregados, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais); indenização especial de morte por acidente 

(IEA) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e cobertura de decessos no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustentam que em razão do 

falecimento do companheiro e genitor fazem jus ao recebimento do 

seguro, o qual foi negado pela requerida. Requerem a procedência do 

pedido inicial. Juntaram documentos. Citada, a seguradora apresentou 

defesa (Num. 1875215). Alega, em preliminar, ilegitimidade ativa. No mérito, 

argumenta que o de cujus já estava aposentado antes da contratação do 

seguro pela empresa empregadora. Aduz que não cabe reembolso das 

despesas de funeral, vez que os supostos gastos estão em nome de 

terceiros. Sustenta a legalidade do contrato de seguro. Pugna pela 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Num. 

5489004). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Tentativa de conciliação sem êxito. (Num. 15601623). Houve juntada de 

manifestação pela empregadora do falecido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "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 
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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. Passo à análise 

da preliminar de ilegitimidade ativa arguida na peça defensiva. A 

legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e 

ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Sobre o tema ensina Cândido 

Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São 

Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306: "Legitimidade ad causam é 

qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em 

relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende 

sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se 

na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de 

direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a 

procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida 

do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a 

vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí 

conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação 

entre o sujeito e a causa." Ademais, os demandantes demonstraram 

serem os únicos herdeiros do de cujus, visto que a condição de 

companheira restou comprovada com os documentos dos Id.’s 1875267 e 

1875273 - Pág. 6, e os documentos pessoais dos demais autores, 

comprovando serem filhos do falecido. Logo, não há que se falar em 

ilegitimidade de parte, pelo que rejeito a preliminar. A fim de dirimir a lide, 

assinala-se que constitui o contrato de seguro aquele em que "o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados. " (Código Civil, artigo 757). Conclui-se, assim, ser essa 

avença formada a partir da promessa condicional de indenizar um valor 

contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, 

porque se vincula a evento futuro e incerto, causador do prejuízo. 

Caracteriza-se o contrato de seguro como de adesão, em virtude da 

prevalência da vontade da seguradora, que determina o conteúdo do 

pacto a um número indeterminado de pessoas, além de ser composto por 

cláusulas genéricas e inalteráveis, cuja cobertura e redação não podem 

ser discutidas, sendo formuladas de modo abstrato e pré-constituídas. O 

contrato em tela, foi firmado pela empresa Comando Diesel Transportes e 

Logística – EIRELI, em 31.12.2013 (Num. 1875255 - Pág. 5), onde a 

cláusula 14 – Condição de Aceitação do Segurado, dispõe: “14.1 – Por se 

tratar de transferência de seguro, serão aceitos todos os proponentes já 

segurados na apólice anterior, devidamente informados à MAPFRE para a 

implantação, (...). (...) 14.4 – Serão aceitos no seguro os funcionários 

afastados que constarem na base de estudo e estão identificados abaixo: 

(...) Elieze Anastácio de Oliveira (...) (...) 14.8 – O segurado que se 

encontrar aposentado por qualquer motivo não terá direito à cobertura 

securitária.” Com efeito, evidencia-se, pelo conjunto probatório dos autos, 

que o falecido iniciou seu vínculo empregatício com a empresa Comando 

Diesel em 17.02.11 e, em razão da concessão do benefício de auxílio 

doença em 15.04.2012, houve a suspensão do contrato de trabalho. 

Percebe-se, ainda, que o benefício fora prorrogado até ser-lhe concedida 

aposentadoria por invalidez em 04.03.2013, conforme consta no 

documento emitido pela Previdência Social no Num. 1875267 - Pág. 14. 

Assim, resta inconteste, que o Sr. Elieze Anastácio de Oliveira, já se 

encontrava aposentado quando da formalização do contrato de seguro, 

pois como dito acima, seu benefício foi concedido em 04.03.2013 e o 

contrato com início da vigência da apólice se deu no dia 31.03.2013, sendo 

certo que seus herdeiros, aqui autores, não fazem jus ao recebimento do 

prêmio do seguro contratado, em razão do contido n cláusula 14.8 da 

apólice. A jurisprudência respalda nesse entendimento. Veja: “AÇÃO DE 

COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Seguro de Vida em 

Grupo. Apólice com vigência a partir de 01 de janeiro de 2007, com 

cobertura securitária para morte e invalidez permanente total e parcial, 

com expressa exclusão em relação a funcionários afastados ou 

aposentados por qualquer motivo na data de início da vigência. 

Funcionário da estipulante que já se achava afastado das atividades 

profissionais desde 16 de julho de 2005, quando passou a receber 

benefício previdenciário a título de auxílio-doença e que foi aposentado por 

invalidez pelo Regime Público no dia 09 de maio de 2007, falecido no dia 26 

de fevereiro de 2008. Ajuizamento da Ação pelos filhos do falecido no dia 

19 de dezembro de 2016. SENTENÇA de improcedência pelo 

pronunciamento da prescrição, impondo aos autores o pagamento das 

custas e despesas processuais, arbitrada a honorária em 10% do valor 

da causa, observada a "gratuidade". APELAÇÃO dos demandantes, que 

insistem no acolhimento do pedido inicial. REJEIÇÃO. Cobrança de 

cobertura securitária por parte dos beneficiários do segurado falecido, 

que se sujeita ao prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no artigo 

205 do Código Civil. Prescrição afastada, mas com manutenção do decreto 

de improcedência. Ausência de cobertura bem evidenciada, ante a 

exclusão expressa quanto a funcionários afastados ou aposentados na 

data de início da vigência do contrato de seguro. Elevação da honorária 

para 12% do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do CPC 

de 2015, com observância da "gratuidade". Sentença mantida, com 

observação. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10294275020168260071 SP 1029427-50.2016.8.26.0071, Relator: Daise 

Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 14/08/2018, 27ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2018)” (grifei) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA 

DE COBERTURA. EMPREGADO AFASTADO QUANDO DA CONTRATAÇÃO 

DA APÓLICE. DOENÇA OCUPACIONAL E POSTERIOR APOSENTADORIA, 

SEM COMPROVAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO. EXCLUSÃO 

EXPRESSA DA APÓLICE. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A apólice exclui a participação de empregados que estejam 

afastados do trabalho quando da contratação do seguro. Cláusula 

restritiva expressa, que não contraria as normas jurídicas vigentes. 

Ausência de abusividade ou de violação à justa expectativa do 

consumidor. Recusa devida. 2. Recurso desprovido. Decisão unânime. 

3.Majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11). (TJ-PE - APL: 4985095 PE, 

Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 

09/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2018)” Assim, 

havendo cláusula contratual na apólice excluindo a participação de 

empregados que estejam afastados do trabalho, em razão da 

aposentadoria, quando da contratação do seguro, não há que se falar em 

cobertura de sinistro e no dever de indenizar e tampouco reembolsar as 

despesas relativas ao funeral. Ex positis, julgo improcedente o pleito inicial. 

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma estabelecida no artigo 85, 

§8º, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os 

requisitos legais, uma vez que a parte autora goza dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001144-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. ZAHER & CIA 

LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO contra 

MARIZA DE FÁTIMA SCHEREIBER, também qualificada no processo. A 

credora noticia a realização de acordo, informando que a devedora quitou 

integralmente o débito, requerendo sua homologação com a consequente 

extinção do feito (Id. 29418131). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo, conforme disposto no artigo 924, II, do CPC. Determino a baixa 

pelo Sistema Renajud dos veículos em nome da executada - Placas OBQ 

5164, BBG 8822 e NJA 4833 (Id. 10365838). Custas já recolhidas. 

Honorários advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 
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BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001912-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR(A))

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001912-62.2019.8.11.0003 Embargos à Execução 

Embargantes: Adirceu Carlos Jerônimo e Adirceu Carlos Jerônimo Júnior 

Embargado: Banco Bradesco S/A Vistos etc. ADIRCEU CARLOS 

JERÔNIMO E ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR, qualificados nos 

autos, ingressaram com EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe move BANCO 

BRADESCO S/A, também qualificado no processo, visando desconstituir a 

ação executiva vinculada. Os embargantes alegam em preliminar a 

incompetência deste Juízo da prevenção. Arguem a existência de 

novação e de encargos abusivos. Aduzem a necessidade de 

apresentação de extratos bancários para realização de perícia contábil. 

Sustenta a nulidade do aval prestado sem outorga uxória. Pede a 

procedência dos embargos. Juntou documentos. O pedido de efeito 

suspensivo formulado pelos embargantes foi indeferido. Da decisão foi 

interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi improvido. 

Intimado, o embargado apresentou impugnação (Id. 20906750). Alega em 

preliminar a intempestividade dos embargos. Sustenta a legalidade da 

demanda executiva e ausência de excesso de execução. Argui que não 

há relação nenhuma entre a presente ação e as que foram distribuídas 

sobre o nº 1002886-36.8.11.0003 e nº 1002882-96.8.11.0003 da 4ª Vara 

Cível, nº 1002889-888.11.0003 e nº 1002883-81.8.11.0003 da 2ª vara 

Cível. Requer a improcedência dos embargos. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 21202036). 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. 330, I, do CPC. A 

primeira questão a ser dirimida, cinge-se na questão preliminar suscitada 

pelos embargados. No que tange a intempestividade dos embargos, 

compulsando os autos da ação executiva nº 1003868-50.2018.8.11.0003, 

observa-se que os embargantes foram citados em 13 de agosto de 2018, 

conforme se observa pelas certidões de Id. 14701029 da demanda 

executiva e foi interposto embargos à execução nos próprios autos da 

ação de execução. Os presentes embargos foram redistribuídos por 

dependência somente 06 de março de 2019 (Id. 14701029), ou seja, 07 

(sete) meses após vencido o prazo. O art. 914, § 1º, do CPC, dispõe que: 

Art. 914: (...) § 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. Ainda, o art. 915, 

caput, estabelece o prazo legal para oferecimento de embargos à 

execução. Art. 915: Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. Dessa 

forma, clarividente está que os devedores deixaram transcorrer in albis o 

prazo para a interposição dos embargos à execução. Portanto, 

clarividente se mostra a intempestividade dos embargos. No mesmo 

sentido: “Prazo para embargos. Quando é feita outra penhora em 

substituição ou reforço da anteriormente procedida, não tem o condão de 

reabrir para os réus nova oportunidade para embargar a execução. O 

prazo para deduzir qualquer defesa se conta da data da intimação da 

primeira penhora (STJ, Ag 41910, rel. Min. Waldemar Zveiter, j.21.10.1993, 

DJU 5.11.93)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante – 7ª edição – Editora Revista dos Tribunais - nota 2 ao 

art.667 – pág.1025). Registra-se que o prazo para embargar a execução é 

preclusivo e peremptório, devendo o Julgador, segundo o art. 918, I, do 

CPC, rejeitar liminarmente os embargos do devedor opostos fora do prazo 

legal de 15 dias, contados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado citatório. Como assevera HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 

"Deve-se, outrossim, observar que o prazo de embargos do devedor é 

único, pouco importando a eventual multiplicidade de penhoras. (...) As 

modificações, substituições ou complementações da penhora, para fins de 

embargos do devedor, são irrelevantes." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Vol. II, 23ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1999, pág. 279). 

Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa , colacionam os 

seguintes julgados: " 'O prazo para apresentação dos embargos inicia-se 

da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva 

ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição' (RSTJ 

154/183). Assim: 'O termo inicial para o oferecimento de embargos do 

devedor, da dicção do art. 738 do CPC, é a data da juntada aos autos da 

intimação da primeira penhora, não tendo o condão de ensejar nova 

concessão do prazo o reforço daquela medida constritiva' (STJ-5a Turma, 

AI 204.956-MG-AgRg, rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.3.00, negaram provimento, 

v.u., DJU 10.4.00, p. 116). Ex positis, julgo extinto o processo com amparo 

nos termos do artigo 918, I, do CPC. Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 2º do CPC. 

Translade cópia desta decisão para os autos da execução de 

nº.1003868-50.2018.8.11.0003. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012820-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR DA CONCEICAO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012820-81.2019.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaucard S/A. Requerido: Jose de Ribamar da 

Conceição Santana Vistos etc. BANCO ITAUCARD S/A., qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra JOSE DE 

RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SANTANA, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Foi 

determinada a intimação da parte autora para efetuar o depósito das 

custas processuais (Id. 25218025). Na sequência, o requerente pleiteia 

pela desistência da ação (Id. 26290822), com sua consequente extinção 

sem resolução de mérito, bem como, a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi 

realizada. Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia 

anuência da parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex 

positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de 

desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais, as quais 

deverão ser recolhidas no prazo de 5 dias. Sem verba honorária vez que 

a angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de determinar, por 

fim, a baixa junto ao Sistema Renajud, já que não houve tal restrição no 

presente feito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Caso não seja feito o pagamento retromencionado no 

prazo concedido, o nome dos devedores das custas processuais deverá 

permanecer anotado no Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 

2.14.11 da CNGC/MT. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009959-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009959-25.2019.8.11.0003 Ação de Execução de Sentença 

Exequente: Murillo Espinola de Oliveira Lima Executada: Auto Posto 

Internacional Ltda Vistos etc. MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA em face de AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA, também 

qualificada no processo. As partes noticiam a realização de acordo, 

pleiteiam a sua homologação e suspensão do feito para posterior extinção 

(Id. 26676798). Ato contínuo, foi juntado documento comprobatório de 

cumprimento integral do acordo (Id. 26676799). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre os litigantes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinta a presente execução, com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, III, do CPC. Eventuais custas processuais 

remanescentes deverão ser recolhidas pela executada, no prazo de 5 

(cinco) dias. Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007934-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA SILVA MARTINS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005793-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALCIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SANDRA APARECIDA GRANDO (TERCEIRO INTERESSADO)

IDAIR PERBONI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR ENDEREÇO HÁBIL À 

CITAÇÃO, CONSIDERANDO QUE, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO, HÁ A 

OBRIGATORIEDADE DE SE CONSTAR UM ENDEREÇO, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA PRECATÓRIA À COMARCA DE ORIGEM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004817-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE CLEIDE JUSTINIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013484-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013484-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DALILA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013451-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)
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C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013451-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATAN DA SILVA LEAL REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1004171-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004171-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos e 

examinados. Associe-se o incidente ao processo recuperacional a que se 

refere. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, no prazo de 05 dias. Em seguida, colha-se a manifestação 

do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016715-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MANOEL AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016715-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HENRIQUE MANOEL AMORIM DA SILVA REQUERIDO: BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004346-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004346-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 
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posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005958-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA CAMPOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005958-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCILEIA CAMPOS DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006687-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CORTELASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE OAB - MS10738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006687-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR CORTELASSI REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007464-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007464-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: EXPRESSO 

RUBI LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade 

da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao 

processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito 

trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja 

trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação 

retardatária como impugnação, devendo ser processada na forma dos 

arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de 

credores. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007465-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007465-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

EXPRESSO RUBI LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 
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devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008674-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA DA COSTA AMARAL (REQUERENTE)

DENISE RODEGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008674-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA APARECIDA DA COSTA AMARAL, DENISE 

RODEGUER REQUERIDO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008897-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IUANDERSON ALVES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008897-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IUANDERSON ALVES BRITO REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008899-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE JESUS COIMBRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

1101 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008899-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIA DE JESUS COIMBRA AMORIM REQUERIDO: C 

REZENDE DA SILVA DESPACHO Processo: 1008897-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IUANDERSON ALVES BRITO REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008900-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008900-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: UANDERSON PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO 

Processo: 1008897-47.2019.8.11.0003. REQUERENTE: IUANDERSON 

ALVES BRITO REQUERIDO: C REZENDE DA SILVA Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 
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tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1011311-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011311-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADILA ARRUDA SAFI REQUERIDO: BIG BAG BRASIL 

EMBALAGENS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1011656-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011656-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA REQUERIDO: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-294 RELATÓRIO FALIMENTAR

Processo Número: 1013759-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT13000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS SELICANI - ME (INVENTARIADO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

(INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

QUANTO AO ÚLTIMO RELATÓRIO TRIMESTRAL ANEXADO AOS AUTOS 

ID. 25669158.

Intimação Classe: CNJ-294 RELATÓRIO FALIMENTAR

Processo Número: 1013037-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVAGA & RIBEIRO NOVAGA LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR AO ADMINISTRADOR JUDICIAL OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS EM SUA MANIFESTAÇÃO DE ID. 31119093, SOB AS 

PENALIDADES DA LEI 11.101/2005. “Desse modo, postula pela intimação 

da recuperanda, para que no prazo de 05 (cinco) dias encaminhe a este 

administrador ou acoste aos autos os documentos contábeis referentes 

aos meses de novembro e dezembro de 2019,e os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2020.”

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013454-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013454-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OI S.A REQUERIDO: EXPRESSO RUBI LTDA Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013519-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013519-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA REQUERIDO: BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL Vistos e examinados. Certifique-se acerca 

da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013472-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MOREIRA (REQUERENTE)

SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

ROSE MARTINE LEBLANC (REQUERENTE)

ELISANGELA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

CARLA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

GUSTAVO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013472-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSE MARTINE LEBLANC, MARIA DE FATIMA GOMES DE 

JESUS, MACIEL DA SILVA, PAULO RICARDO DA SILVA FERREIRA, 

SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ROSILENE MOREIRA, GUSTAVO 

GOMES DA COSTA, CARLA FERREIRA LOPES, ELISANGELA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-294 RELATÓRIO FALIMENTAR

Processo Número: 1016884-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR AO ADMINISTRADOR JUDICIAL OS DOCUMENTOS 

CONTÁBEIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 

MARÇO/2020, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE ID. 31119117, SOB AS 

PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 11.101/2005.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT13000-O (ADVOGADO(A))

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA OAB - GO33374 (ADVOGADO(A))

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001010-75.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Antes da análise do pedido liminar, DETERMINO seja realizada 

a intimação do Administrador Judicial, a fim de que se manifeste quanto à 

essencialidade do bem objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

sequência, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem 

também em 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos para decisão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008293-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008293-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIO DA SILVA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012494-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSA BEZERRA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012494-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDIELSA BEZERRA DA SILVA E SILVA REQUERIDO: BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013875-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARENDT MARQUES PAIM (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO GRIMES PAIM (REQUERENTE)

DAYANNE PAES PAIM RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO RIBEIRO PEDRO OAB - SP95704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

vista À AdministradorA Judicial para sua manifestação devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016877-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES LUCIANI LTDA (REQUERENTE)

LUCIANI ZAMBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014790-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA HASSE (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVAGA & RIBEIRO NOVAGA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014790-19.2019.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: ELISANGELA HASSE IMPUGNADO: NOVAGA & RIBEIRO 

NOVAGA LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007402-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005024-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (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: 1009702-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEANY CORREA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1009782-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA ANTONIA DOS SANTOS 60424982153 (AUTOR(A))

ADILZA ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

M & M DE ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003903-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHOMEN & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)
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RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003033-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOWHITE TRADING LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP235835 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS MOTA LTDA - ME (REU)

GRANSETE - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EPP 

(REU)

WR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO SILVA OAB - PR30171 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

ELEUDES GOMES DA COSTA OAB - SP165301 (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004560-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO GENTILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004560-20.2016.8.11.0003 REQUERENTE: EDSON APARECIDO GENTILE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Tendo em conta que o autor manifestou-se pela 

redesignação da audiência de conciliação para data posterior a 06 de 

Junho; e que a requerida pugnou pela dilação de prazo para comprovar o 

pagamento dos honorários da conciliadora, não há prejuízo algum em 

serem deferidos os dois pedidos. Isto posto, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 14 de Junho de 2017, às 08:30 horas, a pedido da 

parte autora; e defiro o pedido de dilação de prazo para a comprovação 

do depósito dos honorários da conciliadora, como pleiteado pela requerida. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004560-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO GENTILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/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))

 

Intimação da advogada da parte requerida, para no prazo de 15 diasl, se 

manifestar sobre a petição e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006994-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIME PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003995-51.2019.8.11.0003

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:

VINICIUS CORREA PACHECO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ESCOLASTICO RODRIGUES DE NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DO EXECUTADO, ID. 

28129652, DE 20/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012580-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015486-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (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.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006554-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003500-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 31248866) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, caso queira, em dez 

dias, apresentar impugnação. REQUERENTE: GUILHERME GARCIA 

REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 15 de abril 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE CASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Certifico que a 

contestação (ID 31264982) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. NELSON DE CASTRO ALVES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 15 de abril 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: 1006664-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006664-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004502-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO CASOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CANDIDO DA ROSA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003069-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALLISSON VINICIO MARTINS CAMARIM (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017064-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Em atenção ao despacho 

(ID 31129758), certifico que a contestação (ID 28601136) foi apresentada 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em dez dias, caso queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: 

EDVAN DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

RONDONÓPOLIS, 16 de abril 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: 1011522-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Em atenção ao despacho 

(ID 31131145), certifico que a contestação (ID 26040142) foi apresentada 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em dez dias, caso queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: 

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO RONDONÓPOLIS, 16 de abril 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001546-86.2020.8.11.0003

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:

WANDERSON PORQUERIO COSTA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002555-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLA DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006518-02.2020.8.11.0003

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:

UEDER RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006516-32.2020.8.11.0003

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:

PEDRO VICTOR MOREIRA BRITO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006512-92.2020.8.11.0003

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:

LUCAS SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006502-48.2020.8.11.0003

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:

jessica aparecida dos santos (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FERNANDES MARTINS QUEIROZ (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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006684-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIA 

FERNANDES MARTINS QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006691-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006691-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE RAIMUNDO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELSON GAIVA 

MARINO POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

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: 28/07/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006695-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA DAIANE DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006695-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELICA DAIANE 

DE OLIVEIRA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 28/07/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006697-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006697-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVANIO DE 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006699-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006699-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO JOSE 

FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 28/07/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006701-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHULIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006701-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DHULIO 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006705-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE JESUS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006705-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERSON DE 

JESUS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 28/07/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006709-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006709-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEOVANE 

RODRIGUES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 28/07/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006711-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006711-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006712-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006712-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANA 

CARDOSO PINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006715-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006715-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ZILDA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006717-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WELTON DE 

SOUZA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006720-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NASCIMENTO 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)

 

PROCESSO n. 1006720-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEIDIANE 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006724-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CONCEICAO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006724-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA 

CONCEICAO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CARVALHO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006725-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EMANUELLE 

CARVALHO DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

LUIS FERREIRA, ANDREY REVELES KIST, EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

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: 29/07/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DURAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006730-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

DURAES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 29/07/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006732-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006732-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 29/07/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006734-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOBRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006734-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA NOBRE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 29/07/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006737-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA HC LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006737-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO POLO PASSIVO: VIDRACARIA HC LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006744-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006744-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA AMELIA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 29/07/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006746-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006746-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA EDNA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 29/07/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006747-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHONY BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006747-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: DHONY BASILIO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006751-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ELIANE RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006751-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: CLEUSA ELIANE RAMOS 

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: 29/07/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006752-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA ALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006752-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OLIVIA ALVES 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006754-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006754-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSEIAS LEITE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001604-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIRAS MOHAMED CHARANEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS AGUERO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001604-89.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FIRAS MOHAMED CHARANEK EXECUTADO: JONAS 

AGUERO DE OLIVEIRA 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 
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(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: 1000434-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PIRES RODRIGUES OAB - 325.960.651-34 (REPRESENTANTE)

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RECONVINDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000434-82.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: MOACIR PIRES RODRIGUES RECONVINDO: PANORAMA 

IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos, etc. RECEBO a petição 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. Assim, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes 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 (art. 344, 

CPC). 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. Ademais, deixo de analisar o pedido de tutela 

antecipada eis que não consta dos autos fundamentação ou mesmo 

pedido nesse sentido. 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: 1006317-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA PAZ BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006317-10.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VERA MARINA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: VAGNER 

DA PAZ BEZERRA Vistos, etc. RECEBO a petição 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. Assim, CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes 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 (art. 344, CPC). 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. Ademais, diante 

do pedido da Defensoria Pública ID nº. 31257771, DETERMINO intime-se 

pessoalmente a parte Autora da audiência designada. 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: 1006336-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006336-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TIAGO MARTINS DUARTE REQUERIDO: RADIO E 

TELEVISAO MASSA LTDA - EPP Vistos, etc. RECEBO a petição 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. Assim, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes 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 (art. 344, 

CPC). 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. Ademais, diante do pedido da Defensoria 

Pública ID nº. 31257771, DETERMINO intime-se pessoalmente a parte 

Autora da audiência designada. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006261-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDIMILZA DA SILVA MOURA (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: 1006261-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA IDIMILZA DA SILVA MOURA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

MARIA IDIMILZA DA SILVA MOURA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela para compeli-lo 

a prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida da enferma, 

que necessita do tratamento INTRAOCULAR ANTIANGIOGÊNICO 

INJETÁVEL (UMA APLICAÇÃO POR MÊS DURANTE 03 (TRÊS MESES), com 

urgência. Requereu que seja disponibilizado pelos requeridos 

imediatamente de modo gratuito o tratamento retro mencionado, 

devidamente prescrito pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado 

receio de ineficácia do provimento final decorre da gravidade da 

enfermidade da paciente, que necessita do tratamento requerido, 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. Neste sentido o 
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seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. A ordem constitucional 

vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor 

sofrimento.Precedentes: RMS 17449/MG, DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, 

DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante 

demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos 

termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso 

interno de Agrilyb. 3. Extraia-se do parecer ministerial de fls. 146, literis: 

ainda que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do 

medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da norma 

insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de urgência e à 

efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde, determinam a 

obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do Paraná, da medicação 

requerida. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice 

à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, 

em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada 

não surte o efeito desejado, apresentado o paciente agravamento em seu 

quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG, Relator Ministro Castro Meira, 

DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido (STJ – 1ª T. – RMS 20335/PR 

– rel. Min. Luiz Fux – v.u. – j. 10.04.2007 – DJ 07.05.2007 – p. 276).” 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 VISÃO 

SUBNORMAL EM UM OLHO (CID H54.5) e DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E 

DO PÓLO POSTERIOR (CID H35.3) bem como o agravamento da saúde da 

paciente, caso não realize o tratamento requerido com urgência. Assim, 

frente à situação de urgência narrada e, de todo o exposto, para garantia 

da vida e da saúde da 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 o tratamento INTRAOCULAR 

ANTIANGIOGÊNICO INJETÁVEL (UMA APLICAÇÃO POR MÊS DURANTE 03 

(TRÊS MESES), em favor da paciente MARIA ADIMILZA DA SILVA 

MOURA, no prazo de 05 (cinco) dias, garantindo o tratamento de saúde 

adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012400-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012400-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILMA EURIPEDES DE QUADROS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Zilma Euripedes de Quadros em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A autora alega, em 

síntese, que possui o direito de receber adicional de insalubridade, sob o 

argumento de que se trata de obrigação prevista na legislação. Aduz 

ainda que a Prefeitura do Município de Rondonópolis firmou contrato com a 

Empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eireli – EPP para 

atualização do laudo da rede municipal, contudo, o laudo emitido foi 

impugnado pelos peritos do Sindicato da categoria, sendo que até o 

momento não houve resposta acerca dos questionamentos realizados. 

Pois bem. Adentrando ao meritum causae, entendo que deve ser 

reconhecida, ex ofício, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

da Fazenda Pública para o conhecimento, processamento e julgamento da 

presente demanda judicial. Isso porque, restou evidenciado que a parte 

autora baseia sua pretensão em compelir o Município de Rondonópolis na 

realização de perícia para caracterização e classificação dos agentes 

nocivos, possibilitando aos servidores da categoria a percepção da 

indenização por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam 

expostos. Outrossim, apesar da empresa contratada já ter realizado o 

laudo no âmbito administrativo, ainda que tenha sido impugnado, importante 

registrar que em Juízo o laudo deverá ser convalidado, o que necessitará 

de uma perícia extremamente técnica e complexa, ante a natureza da 

ação. Além disso, será necessário ainda à designação de um perito 

judicial que possua conhecimentos técnicos para elaboração dos cálculos 

e eventualmente liquidação de sentença, a fim de apurar o real valor 

devido, o que também demanda complexidade. Desse modo, o presente 

feito conclama a realização de perícia técnica, haja vista que a matéria 

fático-jurídica exposta no presente feito exige maior complexidade, o que 

se enquadra, portanto, na vedação contida no art. 3º, caput, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Nesse sentido, comungo do 

entendimento esposado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, em 

caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência absoluta 

dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: RECURSO 

INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. NECESSIDADE DE 

LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. RECONHECIDA A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O Juizado 
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Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 constitui 

sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve nortear a sua 

atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e julgamento de 

causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a realização de 

prova pericial para comprovar as condições e o grau de insalubridade, do 

local em que se labora, prova essa que se mostra complexa e que afasta 

a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente 

demanda. (Recurso Inominado – PJE 1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: 

Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Diante do exposto, em razão da incompetência do Juizado 

Especial para apreciar os pedidos formulados na inicial, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014292-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

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

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014292-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDILZA SANTOS DA SILVA Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial formulado por Edilza Santos da Silva, cuja pretensão é resgatar os 

valores depositados nas contas bancárias do de cujus Alípio Pereira da 

Silva, seu esposo. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária 

que, por essência, é mera administração pública de interesses privados, 

em razão de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em 

síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por 

consequência, simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza 

eminentemente particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão 

exposta na peça de ingresso merece acolhimento, haja vista que diante da 

documentação e declarações apresentadas, evidente se mostra a 

veracidade das alegações. Reprise-se que o presente procedimento é de 

jurisdição voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem 

está o Juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo 

inclusive adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna (art. 723 do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a 

realização de quaisquer providências. Portanto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se competente Alvará Judicial autorizando a autora da ação a 

proceder com o levantamento dos valores referente aos valores 

depositados em nome do de cujus ALÍPIO PEREIRA DA SILVA junto a Caixa 

Econômica Federal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte 

autora comprove o recebimento da quantia. Concedo ainda aos 

requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98, do NCPC, motivo pelo qual declaro isentos do pagamento das 

custas e demais despesas processuais. Cumpridas todas as 

determinações e após o trânsito em julgado, inexistindo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011597-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINTO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011597-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO PINTO DE AMORIM REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida sustenta em sua contestação que o autor adquiriu os serviços 

de bancários, e que a inadimplência do crédito, motivou a inserção dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os 

fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia da Cédula de Crédito 

Bancário, conforme ID nº29335954. Desse modo, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial, a 

fim de se verificar se a assinatura constante na Cédula de Crédito 

Bancário pertence ao autor. Assim, verificada a complexidade da causa e 

a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção 

do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Órgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)”. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Diante do exposto, em razão da incompetência do Juizado 

Especial para apreciar os pedidos formulados na inicial, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011589-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAELLA ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Processo nº 1011589-19.2019.8.11.0003 Dispensado o 

relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Antes de se adentrar ao mérito da questão, é necessário que se 

esclareça que o instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da 

lide é amparado pelo art. 330 do Código de Processo Civil, aplicável aos 

casos de incidência da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria 

de julgamento da causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo 

homenageia o princípio da celeridade e economia processual, já que, ante 

a sua praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 
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disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Inicialmente, verifico que o caso sub judice é 

patente à relação de consumo, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Nesse diapasão, considerando que 

o pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado no despacho 

inicial, passo a fazê-lo neste ato sentencial. Sobre o momento processual 

de inversão do ônus da prova, não há entendimento pacífico na 

jurisprudência. Isso porque, predomina no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça a corrente de que o beneplácito é uma regra de julgamento, 

portanto, viável de ser concedida no decreto sentencial, sob a 

fundamentação de que não se trata de uma surpresa à parte adversária 

do consumidor, e, em regra, economicamente superior, pois é passível de 

previsão, face à expressa disposição legal. Corroborando, à proposito o 

Superior Tribunal de Justiça entendeu que: Recurso especial. Civil e 

processual civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais. Causa de pedir. Cegueira causada por 

tampa de refrigerante quando da abertura da garrafa. Procedente. 

Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. Prova de fato negativo. 

Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor. regra de julgamento. 

Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, I, do CPC e 6.°, VIII, 

do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os três requisitos 

ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais sejam: (i) o ato 

ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade 

entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de violação ao art. 159 

do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da Súmula n.° 7 deste 

STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa 

construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão 

pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é 

inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, 

uma afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre que for 

possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela 

outra parte, tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou 

“impossível”. - Conforme posicionamento dominante da doutrina e da 

jurisprudência, a inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII, do art. 

6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro Filho e 

Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da 

prova deve ocorrer no momento da dilação probatória. Recurso especial 

não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 - TERCEIRA TURMA - DJ 

27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua jurisprudência: “O 

recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um posto de gasolina de 

uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu olho foi atingido 

violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda quase total da 

visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua carreira de policial 

militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos moral e material, 

ao indicar o fabricante local daquela marca de refrigerante como réu. O 

juízo singular julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, 

em apertada síntese, não provara o autor que o réu era o fabricante do 

refrigerante causador do acidente. Porém, o Tribunal a quo deu provimento 

à apelação do ora recorrido ao fundamento de que cabia à sociedade 

demonstrar que não fabricava ou distribuía tal refrigerante naquela região, 

o que faz entender que invertera o ônus da prova no segundo grau de 

jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante alegava, dentre outras, a 

violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a inversão do ônus da 

prova é regra de instrução processual e não de julgamento, razão pela 

qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao julgar a apelação. Ao 

iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. Castro Filho, 

valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao recurso, ao 

entender que essa inversão é realmente regra de instrução e determinou o 

retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a respeito do direito 

do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. Nancy Andrighi, em 

seu voto-vista, valendo-se da lição de vários doutrinadores, inclusive 

estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o de que a regra do art. 

6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o oferecimento e a 

valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, diante do conjunto 

probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, pode determinar a 

inversão em favor do consumidor, pois não há que se falar em surpresa 

ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em tese, haverá a 

inversão, além do que é ele quem dispõe do material técnico do produto, 

certo que o consumidor é a parte vulnerável da relação e litigante 

eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, acompanhou 

integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já o Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão deve dar-se 

quando da produção da prova, acompanhou a divergência apenas quanto 

ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara tratar-se de 

responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é de aplicação 

do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a recorrente de provar a 

excludente de sua responsabilidade, não cuidou de prová-la. Ao concluir o 

julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em seu voto-vista, 

acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese quanto à 

inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. Precedente 

citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. originário 

Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 

19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. A reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Conquanto o 

comprovante de endereço aportado aos autos constar nome estranho a 

presente lide, existem no feito outros elementos contundentes a confirmar 

que o reclamante possui residência fixa nesta Comarca, sendo o 

reconhecimento da inépcia alegada medida extremamente formalista e 

burocrático, indo totalmente contra os princípios basilares do Juizado 

Especial e do Código de Processo Civil, além dos princípios norteadores da 

Constituição Federal, tais como o acesso à justiça, celeridade processual, 

e instrumentalidade das formas. Outrossim, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, 

dispõe acerca das informações essenciais ao pedido do reclamante, 

deixando clarividente que é apenas imprescindível a indicação, e não traz 

qualquer formalidade de como tais dados deverão ser apresentados em 

juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar 

aventada. Quanto a alegação de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Com relação ao documento uniliteral, de 

pronto, consigno que tal argumento não merece guarida, porquanto o 

documento que instrui a exordial foi retirado do site do SPC por empresa 

credenciada, sendo totalmente hábil e legal a comprovar a negativação 

discutida. Ademais, nota-se que o comprovante da existência de restritivo 

não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte promovente, razão pela qual REJEITO a tesa ventilada. 

Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 
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ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, no 

valor de R$93,63 (noventa e três reais e sessenta e três centavos), 

registrado pelo contrato nº 054802031000000EC; R$89,04 (oitenta e nove 

reais e quatro centavos) referente ao contrato nº 054802031000000AD; 

R$142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) alusivo 

ao contrato nº 054802031000000FI; e, R$185,84 (cento e oitenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos) pelo contrato n. º RE05480203100, 

consoante extrato juntado no ID nº 24486581, mesmo nunca tendo 

realizado o contrato mencionado, inexistindo relação jurídica entre elas, 

ficando evidente que a negativação em voga foi totalmente descabida e 

ilegal. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Dessa forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. In casu, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$93,63 (noventa e três reais 

e sessenta e três centavos), registrado pelo contrato nº 

054802031000000EC; R$89,04 (oitenta e nove reais e quatro centavos) 

referente ao contrato nº 054802031000000AD; R$142,37 (cento e 

quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) alusivo ao contrato nº 

054802031000000FI; e, R$185,84 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e 

quatro centavos) pelo contrato n. º RE05480203100, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia. No que tange a aplicação da Súmula nº 359 do STJ, entendo que 

apesar de ser atribuição do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito o dever de notificar o devedor antes de proceder à inscrição, 

verifico que, neste caso peculiar, o requerido não apresentou nenhum 

documento que demonstrasse o alegado, descumprindo o ônus que lhe 

incumbia. Assim, diante da ausência de provas não há falar em 

afastamento do dever de indenizar do requerido, conforme entendimento 

do e. Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM CADASTRO RESTRITIVO (SERASA) - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DOS DADOS - ART. 43, §2º, DO 

CDC - ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR - MATÉRIA DEFINIDA EM 

RECURSO REPETITIVO - QUANTUM DE R$ 5.000,00 – QUANTIA 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MINORAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Ausente a notificação prévia a que se 

refere o artigo 43, §2º, do CDC, a negativação do nome do consumidor 

pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à 

compensação por danos morais. No arbitramento do valor da indenização, 

deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter 

sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a jurisprudência sobre a matéria. Deve ser mantido o 

valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias 

específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de 

minoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e 

proporcional e de acordo com a jurisprudência Pátria. (Ap 54293/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017) 

(destaquei) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – REGISTRO NEGATIVO DE CHEQUE SEM FUNDO – 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXIGÊNCIA (ART. 43, § 2º, DO CDC) – 

RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA – AUSÊNCIA INCONTROVERSA – 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS 

– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A exigência contida no art. 43, § 2º, do CDC, 

de comunicação prévia da negativação cadastral, mesmo que os dados 

utilizados para o registro negativo sejam oriundos do Cadastro de 

Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF, do Banco Central do Brasil é de 

responsabilidade do arquivista, mantenedor do banco de dados, devendo 

ser observada a Súmula 359 do STJ. Precedente: “REsp 1.061.134/RS, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 

01/04/2009”. O descumprimento do dever de comunicação prévia da 

negativação cadastral enseja o reconhecimento da conduta ilícita e 

caracteriza o dano moral in re ipsa, determinando o dever de indenizar; 

cujo quantum fixado resta mantido por atender os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A correção monetária incide a partir da 

data do arbitramento, conforme o disposto na Súmula 362 do STJ; e os 

juros moratórios de 1% ao mês, devem ser contados a partir do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de relação 

extracontratual; pois, tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial 

da correção monetária e dos juros moratórios pode ser alterado de ofício, 

independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em 

decisão extra petita. Precedentes do STJ. (Ap 53430/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) 

(destaquei) Assim, vislumbro que restou devidamente demonstrado a 

cobrança indevida, haja vista que a requerida não se desincumbira do 

ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da 

autora, hipossuficiente em relação à reclamada, pois não há como 

comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, 

a responsabilidade da ré, passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Como é cediço, em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado resultar algum prejuízo aos direitos 

de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância que se ocorrente terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora teve o seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (ID 

nº 24486581). Desse modo, vale ressaltar que os danos morais abrangem 

todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um 

caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação 

da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições, etc”. Outrossim, diante da inúmeras causas 

possíveis para o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças 

de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do devedor, haja 

vista que a prova do dano moral é presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Sob esse enfoque, registram-se o seguinte julgado: 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Assim, há, sem dúvida, a existência de um dano moral e a necessidade de 

sua reparação (in re ipsa). No tocante ao quantum indenizatório, 

aplicando-o em seu caráter punitivo e inibitório, entende-se que o montante 

pleiteado procede, devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade. 

Prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o 

qual a indenização por dano moral está revestida de um caráter principal 

reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, 

visando coibir novas condutas. No mesmo sentido é o entendimento do 

STJ: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado 

no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano 

buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a 

reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, 
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pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa 

regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 

604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se). A doutrina, representada por 

nomes do quilate de Sérgio Cavaliere, corrobora com o entendimento 

jurisprudencial suso citado: Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 

seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Portanto, na busca 

de fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Desse modo, sopesando as balizas 

aludidas, hei por bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida de R$93,63 (noventa e três reais e sessenta e três centavos), 

registrado pelo contrato nº 054802031000000EC; R$89,04 (oitenta e nove 

reais e quatro centavos) referente ao contrato nº 054802031000000AD; 

R$142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) alusivo 

ao contrato nº 054802031000000FI; e, R$185,84 (cento e oitenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos) pelo contrato n. º RE05480203100, 

devendo a Secretaria deste Juizado Especial oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. Deixo 

de condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios por serem indevidos em 

primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014362-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MENDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Maria de Fátima Mendes em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A autora alega, em 

síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional de 

insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não foi realizado o pagamento 

dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse modo, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012418-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNA CASSIA DE SOUZA MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Edna Cássia de Souza Morais 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A autora alega, em síntese, que possui o direito de receber o 

valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a 

Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não 

realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse 

modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012416-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012416-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THEREZA CRISTINA SAMPAIO GAINO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Thereza Cristina Sampaio Gaino em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A autora alega, em 

síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional de 

insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não realizou o pagamento dos 

valores pretéritos a confecção do laudo. Desse modo, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012389-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012389-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Luciana de Barros Montefusco em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A autora alega, em 

síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional de 

insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não realizou o pagamento dos 

valores pretéritos a confecção do laudo. Desse modo, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012446-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012446-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MISAEL LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Misael Lopes dos Santos em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Desse modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do 

pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período 

anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de 

que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012413-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012413-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Hélia Rúbia Alves de Oliveira 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A autora alega, em síntese, que possui o direito de receber o 

valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a 

Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não 

realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse 

modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012430-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012430-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISVAL PEREIRA MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Francisval Pereira Marques 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A autora alega, em síntese, que possui o direito de receber o 

valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a 

Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não 

realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse 

modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015066-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015066-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAIR MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Lair Martins de Oliveira em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Desse modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do 

pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período 

anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de 

que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015010-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - MT3677/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015010-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: APARECIDO SOARES VIEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Aparecido Soares Vieira em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Com relação a preliminar de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Adentrando ao mérito, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012459-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012459-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Tatiane dos Santos Neiva em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, 

ambos devidamente qualificados. A parte autora alega, em síntese, que 

possui o direito de receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, 

sob o argumento de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o 

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, 

até o momento não realizou o pagamento dos valores pretéritos a 

confecção do laudo. Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre 

a possibilidade ou não do pagamento retroativo do adicional de 

insalubridade ao servidor em período anterior à formalização do laudo 

pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de 

insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012414-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILDA LIMA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012414-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOZILDA LIMA BRAGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Jozilda Lima Braga em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Com relação a preliminar de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Adentrando ao mérito, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012392-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA RAIMUNDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012392-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIZANIA RAIMUNDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Elizania Raimunda dos Santos em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A parte autora alega, 

em síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional 

de insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não realizou o pagamento dos 

valores pretéritos a confecção do laudo. Com relação a preliminar de 

ausência de tentativa de resolução administrativa prévia, de antelóquio, 

registro que razão não assiste a requerida, haja vista que o presente o 

pedido é assegurado pela Constituição da República, mormente em seu 

art. 5.º, XXXV, que estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. 

Havendo, portanto, eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos 

pleitearem seu resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. 

À vista disso, REPILO a preliminar suscitada. Adentrando ao mérito, 

cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015056-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PIANI HUNGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015056-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELIO PIANI HUNGARO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Célio Piani Hungaro em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou 

não do pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em 

período anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido 

de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012285-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012285-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANA CARVALHO COLARES REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Adriana Carvalho Colares em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou 

não do pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em 

período anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido 

de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014457-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014457-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRANI SOUSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Irani Sousa de Oliveira em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou 

não do pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em 

período anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido 

de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 73 de 391



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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012427-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTYN BACK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012427-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KRISTYN BACK DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Kristyn Back de Arruda em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Com relação a preliminar de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Adentrando ao mérito, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014474-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER ROCHA 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):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014474-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Maria Ester Rocha de Souza 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que se trata de obrigação prevista na legislação. Pois bem. Adentrando 

ao meritum causae, entendo que deve ser reconhecida, ex ofício, a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial. 

Isso porque, restou evidenciado que a parte autora baseia sua pretensão 

em compelir o Município de Rondonópolis ao pagamento na realização de 

perícia para caracterização e classificação dos agentes nocivos, 

possibilitando aos servidores da categoria a percepção da indenização 

por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam expostos. 

Outrossim, apesar da empresa contratada já ter realizado o laudo no 

âmbito administrativo, importante registrar que em Juízo o laudo deverá ser 

convalidado, o que necessitará de uma perícia extremamente técnica e 

complexa, ante a natureza da ação. Além disso, será necessário à 

designação de um perito judicial que possua conhecimentos técnicos para 

elaboração do laudo e eventualmente deverá ser realizado a liquidação de 

sentença, a fim de apurar o real valor devido, o que também demanda 

complexidade. Desse modo, o presente feito conclama a realização de 

perícia técnica, haja vista que a matéria fático-jurídica exposta no presente 

feito exige maior complexidade, o que se enquadra, portanto, na vedação 

contida no art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...). 

Nesse sentido, comungo do entendimento esposado pelo Desembargador 

José Zuquim Nogueira, em caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO 

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência 

absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: 

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. 

NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. 

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA 

A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O 

Juizado Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 

constitui sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve 

nortear a sua atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a 

realização de prova pericial para comprovar as condições e o grau de 

insalubridade, do local em que se labora, prova essa que se mostra 

complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar 

e julgar a presente demanda. (Recurso Inominado – PJE 

1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, em razão 

da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos 

formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013944-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES (REQUERENTE)

LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)

RAFAELA DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013944-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES, LUCIANA DE 

BARROS MONTEFUSCO, RAFAELA DE LIMA PEREIRA, TATIANE DOS 

SANTOS NEIVA CASTRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da questão, é 

necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual do 

julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 75 de 391



hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Geisyane Cássia Borges 

Guedes, Luciana de Barros Montefusco, Rafaela de Lima Pereira e Tatiane 

dos Santos Neiva Castro em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, 

ambos devidamente qualificados. As autoras alegam, em síntese, que 

possui o direito de receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, 

sob o argumento de que se trata de obrigação prevista na legislação. Pois 

bem. Adentrando ao meritum causae, entendo que deve ser reconhecida, 

ex ofício, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para o conhecimento, processamento e julgamento da presente 

demanda judicial. Isso porque, restou evidenciado que a parte autora 

baseia sua pretensão em compelir o Município de Rondonópolis ao 

pagamento na realização de perícia para caracterização e classificação 

dos agentes nocivos, possibilitando aos servidores da categoria a 

percepção da indenização por insalubridade, de acordo com o grau a que 

estejam expostos. Outrossim, apesar da empresa contratada já ter 

realizado o laudo no âmbito administrativo, importante registrar que em 

Juízo o laudo deverá ser convalidado, o que necessitará de uma perícia 

extremamente técnica e complexa, ante a natureza da ação. Além disso, 

será necessário à designação de um perito judicial que possua 

conhecimentos técnicos para elaboração do laudo e eventualmente 

deverá ser realizado a liquidação de sentença, a fim de apurar o real valor 

devido, o que também demanda complexidade. Desse modo, o presente 

feito conclama a realização de perícia técnica, haja vista que a matéria 

fático-jurídica exposta no presente feito exige maior complexidade, o que 

se enquadra, portanto, na vedação contida no art. 3º, caput, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: (...). Nesse sentido, comungo do 

entendimento esposado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, em 

caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência absoluta 

dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: RECURSO 

INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. NECESSIDADE DE 

LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. RECONHECIDA A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O Juizado 

Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 constitui 

sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve nortear a sua 

atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e julgamento de 

causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a realização de 

prova pericial para comprovar as condições e o grau de insalubridade, do 

local em que se labora, prova essa que se mostra complexa e que afasta 

a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente 

demanda. (Recurso Inominado – PJE 1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: 

Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Diante do exposto, em razão da incompetência do Juizado 

Especial para apreciar os pedidos formulados na inicial, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, 

II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014360-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014360-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ETELVINO PEREIRA NETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Etelvino Pereira Neto em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que se trata de obrigação prevista na legislação. Pois bem. Adentrando 

ao meritum causae, entendo que deve ser reconhecida, ex ofício, a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial. 

Isso porque, restou evidenciado que a parte autora baseia sua pretensão 

em compelir o Município de Rondonópolis ao pagamento na realização de 

perícia para caracterização e classificação dos agentes nocivos, 

possibilitando aos servidores da categoria a percepção da indenização 

por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam expostos. 

Outrossim, apesar da empresa contratada já ter realizado o laudo no 

âmbito administrativo, importante registrar que em Juízo o laudo deverá ser 

convalidado, o que necessitará de uma perícia extremamente técnica e 

complexa, ante a natureza da ação. Além disso, será necessário à 

designação de um perito judicial que possua conhecimentos técnicos para 

elaboração do laudo e eventualmente deverá ser realizado a liquidação de 

sentença, a fim de apurar o real valor devido, o que também demanda 

complexidade. Desse modo, o presente feito conclama a realização de 

perícia técnica, haja vista que a matéria fático-jurídica exposta no presente 

feito exige maior complexidade, o que se enquadra, portanto, na vedação 

contida no art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...). 

Nesse sentido, comungo do entendimento esposado pelo Desembargador 

José Zuquim Nogueira, em caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO 

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência 

absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: 
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RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. 

NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. 

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA 

A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O 

Juizado Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 

constitui sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve 

nortear a sua atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a 

realização de prova pericial para comprovar as condições e o grau de 

insalubridade, do local em que se labora, prova essa que se mostra 

complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar 

e julgar a presente demanda. (Recurso Inominado – PJE 

1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, em razão 

da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos 

formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015070-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO BORGES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015070-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANDO BORGES BESSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Evandro Borges Bessa em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que se trata de obrigação prevista na legislação. Pois bem. Adentrando 

ao meritum causae, entendo que deve ser reconhecida, ex ofício, a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial. 

Isso porque, restou evidenciado que a parte autora baseia sua pretensão 

em compelir o Município de Rondonópolis ao pagamento na realização de 

perícia para caracterização e classificação dos agentes nocivos, 

possibilitando aos servidores da categoria a percepção da indenização 

por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam expostos. Desse 

modo, o presente feito conclama a realização de perícia técnica, haja vista 

que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito exige maior 

complexidade, o que se enquadra, portanto, na vedação contida no art. 3º, 

caput, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: (...). Nesse sentido, 

comungo do entendimento esposado pelo Desembargador José Zuquim 

Nogueira, em caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência 

absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: 

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. 

NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. 

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA 

A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O 

Juizado Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 

constitui sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve 

nortear a sua atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a 

realização de prova pericial para comprovar as condições e o grau de 

insalubridade, do local em que se labora, prova essa que se mostra 

complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar 

e julgar a presente demanda. (Recurso Inominado – PJE 

1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, em razão 

da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos 

formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 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. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015629-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015629-44.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RENATO GONÇALVES RAPOSO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. No caso sub examine se 

mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o Magistrado 

diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo em vista 

que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos 

autos, sendo desnecessária a dilação probatória. Analisando os autos, 

vislumbro que a Fazenda Pública Estadual concordou com os valores 

apresentados pela parte exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados no ID nº 26749630 e, 

por corolário, extingo o feito com resolução do mérito. Expeça-se ofício ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que 

proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da 

requisição e à conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova 
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conclusão dos autos ao gabinete. Após, expeça-se alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 

11/2014/TP. Sem custas. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016301-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON FRANCISCO HERMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016301-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAITON FRANCISCO HERMES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Claiton Francisco Hermes em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A parte autora alega, 

em síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional 

de insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não realizou o pagamento dos 

valores pretéritos a confecção do laudo. Desse modo, cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento retroativo do 

adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização 

do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional 

de insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 
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vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014469-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014469-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVANILDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência, 

ajuizada por Ivanildo Pereira da Silva em desfavor do Município de 

Rondonópolis/MT, ambos devidamente qualificados. A parte autora alega, 

em síntese, que possui o direito de receber o valor retroativo do adicional 

de insalubridade, sob o argumento de que a Prefeitura do Município de 

Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não realizou o pagamento dos 

valores pretéritos a confecção do laudo. Inicialmente, é imperioso grafar 

que o requerido Município de Rondonópolis foi devidamente citado para 

contestar a presente ação, contudo, apresentou intempestivamente peça 

contestatória, conforme se infere por meio da certidão anexada no ID nº 

29816784, razão pela qual o declaro revel, nos termos do artigo 344 do 

CPC. Entretanto, deixo de lhe aplicar os efeitos da revelia, eis que o litígio 

versa sobre direitos indisponíveis. Nesse sentido, já Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. 

CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. 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. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no 

REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 

em 01/10/2013, DJe 09/10/2013) Acerca dos efeitos da revelia, cumpre 

destacar que tal se aplica no que tange aos fatos, e não as questões de 

direito, assim, caberá ao juiz, vestido de seu livre convencimento, com 

base nos documentos constantes nos autos, analisar à quem cabe o 

direito. Sob esse prima, o doutrinador João Roberto Parizatto comenta: 

“Consoante o próprio dispositivo em apreço prevê, reputar-se-ão como 

verdadeiros os fatos (RSTJ 5/363), excluídas as questões de direito 

(RTFR 159/73). (...) O juiz decide a lide de acordo com o que fora exposto 

(CPC, art. 141), não estando, pois, esse sujeito somente às alegações do 

autor, ainda que haja revelia por parte do demandado, pois o fato de não 

ter sido defendida a ação ou na hipótese de o demandado ter deixado de 

comparecer, não significa tenha o juiz de julgar a ação contra o réu, 

cabendo-lhe a análise dos fatos, aplicando-se o direito cabível na espécie, 

para aquilatar da procedência ou não da demanda. Livre é ao juiz, julgar a 

causa de acordo com o seu livre convencimento (RF 293/244 e RSTJ 

20/252), eis que o efeito da revelia não leva à procedência da ação e nem 

afasta o exame de circunstâncias tendentes a qualificar os fatos 

fictamente comprovados (RSTJ 53/335). Tal previsão encontramos no art. 

20 em comento.(...) (In Manual Prático do Juizado Especial Cível, 2017, 3ª 

Edição, pág. 88/90)” Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre 

a possibilidade ou não do pagamento retroativo do adicional de 

insalubridade ao servidor em período anterior à formalização do laudo 

pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de 

insalubridade está condicionado a confecção do laudo que comprova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

servidores, contudo, o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e 

a formalização do laudo não pode ser adimplida, haja vista que não há 

como presumir a insalubridade em épocas passadas. Nesse sentindo, 

vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 

- RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º 

do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais 

de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do 

pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou 

de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem 

assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 

exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A 

questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se 

assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento 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" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão 

recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece 

prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de 

determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo 

pericial. (AgInt no Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, 

Publicado em 18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012348-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA DONIZETH UNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012348-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANTA DONIZETH UNAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Santa Donizeth Unas em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A autora alega, em síntese, que possui o direito de receber o 

valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a 

Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não 

realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse 

modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012306-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIREZ MARTINS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012306-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAMIREZ MARTINS FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Tamires Martin Figueiredo em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A autora alega, em síntese, que possui o direito de receber o 

valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a 

Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento não 

realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. Desse 

modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o 

pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a confecção 

do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão 

submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período que 

antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013209-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013209-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Geisyanne Cássia Borges Guedes em 

desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não realizou o pagamento dos valores pretéritos a confecção do laudo. 

Inicialmente, é imperioso grafar que o requerido Município de Rondonópolis 

foi devidamente citado para contestar a presente ação, contudo, 

apresentou intempestivamente peça contestatória, conforme se infere por 

meio da certidão anexada no ID nº 30651331, razão pela qual o declaro 

revel, nos termos do artigo 344 do CPC. Entretanto, deixo de lhe aplicar os 

efeitos da revelia, eis que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Nesse 

sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL 

DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. 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.2. Agravo regimental a que se nega 

seguimento.(AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013) Acerca dos 

efeitos da revelia, cumpre destacar que tal se aplica no que tange aos 

fatos, e não as questões de direito, assim, caberá ao juiz, vestido de seu 

livre convencimento, com base nos documentos constantes nos autos, 

analisar à quem cabe o direito. Sob esse prima, o doutrinador João 

Roberto Parizatto comenta: “Consoante o próprio dispositivo em apreço 

prevê, reputar-se-ão como verdadeiros os fatos (RSTJ 5/363), excluídas 

as questões de direito (RTFR 159/73). (...) O juiz decide a lide de acordo 

com o que fora exposto (CPC, art. 141), não estando, pois, esse sujeito 

somente às alegações do autor, ainda que haja revelia por parte do 

demandado, pois o fato de não ter sido defendida a ação ou na hipótese 

de o demandado ter deixado de comparecer, não significa tenha o juiz de 

julgar a ação contra o réu, cabendo-lhe a análise dos fatos, aplicando-se 

o direito cabível na espécie, para aquilatar da procedência ou não da 

demanda. Livre é ao juiz, julgar a causa de acordo com o seu livre 

convencimento (RF 293/244 e RSTJ 20/252), eis que o efeito da revelia 

não leva à procedência da ação e nem afasta o exame de circunstâncias 

tendentes a qualificar os fatos fictamente comprovados (RSTJ 53/335). Tal 

previsão encontramos no art. 20 em comento.(...) (In Manual Prático do 

Juizado Especial Cível, 2017, 3ª Edição, pág. 88/90)” Adentrando ao 

mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do 

pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período 

anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de 

que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 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 artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento 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" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: 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 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. 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 
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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) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014962-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GUIOMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014962-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TANIA GUIOMAR DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Tânia Giomar dos Nascimento 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que se trata de obrigação prevista na legislação. Pois bem. Adentrando 

ao meritum causae, entendo que deve ser reconhecida, ex ofício, a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial. 

Isso porque, restou evidenciado que a parte autora baseia sua pretensão 

em compelir o Município de Rondonópolis ao pagamento na realização de 

perícia para caracterização e classificação dos agentes nocivos, 

possibilitando aos servidores da categoria a percepção da indenização 

por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam expostos. Desse 

modo, o presente feito conclama a realização de perícia técnica, haja vista 

que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito exige maior 

complexidade, o que se enquadra, portanto, na vedação contida no art. 3º, 

caput, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: (...). Nesse sentido, 

comungo do entendimento esposado pelo Desembargador José Zuquim 

Nogueira, em caso semelhante: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Outrossim, a Turma Recursal Única do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em caso quejando, reconheceu a incompetência 

absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo, vejamos: 

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO IDONÊO. 

NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. 

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA 

A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. O 

Juizado Especial, conforme estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 

constitui sistema processual onde a celeridade e a simplicidade deve 

nortear a sua atividade jurisdicional, se restringindo ao processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade. Sendo imprescindível a 

realização de prova pericial para comprovar as condições e o grau de 

insalubridade, do local em que se labora, prova essa que se mostra 

complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar 

e julgar a presente demanda. (Recurso Inominado – PJE 

1000592-42.2017.8.11.0004, Relator: Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, em razão 

da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos 

formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001640-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUVERCINO INACIO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de Ação de Cobrança movida por Juvercino 

Inácio da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se 

adentrar ao mérito da questão, cumpre esclarecer que o instituto do 

julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do Código de Processo 

Civil, é aplicado nas hipóteses de questão exclusivamente de direito, não 

ensejando a necessidade de prova em audiência, bem como quando do 

reconhecimento da revelia. Pela leitura do que já foi juntado aos autos, o 

melhor entendimento sugere que toda a prova já se encontra aqui reunida, 

sendo desnecessárias extenuantes dilações probatórias, bem como 

realização de audiência de instrução e julgamento, considerando a 

ausência de prova testemunhal a ser levantada para o deslinde do 

presente feito. O demandado em sua contestação não arguiu nenhuma 

das matérias previstas pelo art. 337 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo preliminares, passa-se à análise do mérito. Alegou a parte 

reclamante que trabalhou para o reclamado durante os períodos de 2008 a 

2018, na condição “contratado temporário”, ocupando a função de Apoio 

Administrativo Educacional – Guarda Noturno nas Escolas Lucas Pacheco 

de Camargo e Maria de Lima Cadidé, no município de Rondonópolis, 

conforme restou comprovado das suas alegações e dos documentos 

juntados. Restaram incontroversos o período de labor, a data de 

admissão, o cargo e os salários. Desde a promulgação da Constituição da 

República de 1988, a contratação de servidor ou empregado público, sem 

concurso público, é nula de pleno direito. Com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 19/1998, o art. 39, caput, da Carta da República, passou 

a ter a seguinte redação: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, instituirão conselho de Política de administração e 

remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos 

respectivos poderes. Infere-se do dispositivo constitucional que a 

obrigatoriedade do Regime Jurídico Único passou a não mais subsistir, 

retomando a prática anterior, em que havia dualidade de regimes – 

Celetista ou Estatutário – de trabalho, com possibilidades ainda de 

instituição de outros de natureza especial. No entanto, em 02 de agosto de 

2007 foi concedida parcialmente Medida Cautelar sobre a ADIn n.º 2.135, 

no atinente ao caput do art. 39, para suspender, com efeito ex nunc, a 

eficácia da aludida Emenda Constitucional, voltando a vigorar a redação 

anterior a ela, qual seja, o Regime Jurídico Único. Veja-se, a respeito: 

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO 

ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE 

CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO 

PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE 

TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO 

DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO 

EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO 

CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O 

PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO 

SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, 

DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 

SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA 

MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA 

PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO 

ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS 

DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na 

Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, 

pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, 

assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico 

único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento 

do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o 

caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de 

superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime 

jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que 

permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à 

revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para 

aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida 

cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição 

Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, 

a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos 

anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas 

durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada 

prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo 

estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais 

dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, 

aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de 

redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram 

substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que 

não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido 

de medida cautelar parcialmente deferido. (STF, Tribunal Pleno, ADI 

2.135/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Data de Julgamento: 02/08/2007). 

Todavia, a legislação editada anteriormente à suspensão é válida, em face 

do efeito ex nunc da cautelar supracitada. Infere-se da inicial que a autora 

não prestou concurso público, vale dizer, foi admitida sem passar pelo 

crivo do certame público. Nesse sentido, preceitua o art. 37, IX, da 

Constituição da República que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Entre os contratos de natureza especial, 

está incluído o contrato por tempo determinado, regido pela Lei Federal n.º 

8.745/1993, com a finalidade de atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Na mesma esteira, a Lei Complementar 

Estadual n.º 04 estabelece: Art. 264 Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

I - combater surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a 

situações de calamidade pública; IV - substituir professor 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 pesquisas científica e 

tecnológica; VI - atender a outras situações de urgência que vieram a ser 

definidas em lei. § 1° As contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) 

meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será 

de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e 

quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis. § 2° O 

recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, 

sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, e observará os 

critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos 

incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. No 

caso sub judice, tem-se que o contrato de trabalho por prazo determinado 

celebrado entre as partes é nulo de pleno de direito, porquanto a 

contratação para o cargo de apoio administrativo educacional, nos termos 

em que ocorrera, não se amolda ao art. 37, IX, da Constituição da 

República, que exige a coexistência do binômio: necessidade temporária e 

interesse público. Nesse sentido, citam-se os arestos a seguir: 

CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – NULIDADE 

DO CONTRATO – A necessidade temporária de excepcional interesse 

público está definida no art. 2º da Lei nº 8.745/93. A enumeração contida 

no referido dispositivo legal é taxativa, e não meramente exemplificativa, 

mesmo porque a contratação nesses termos constitui exceção ao 

princípio de acessibilidade aos cargos e empregos públicos mediante 

prévia aprovação em concurso público. Não se enquadrando a relação 

jurídica estabelecida com a autora a qualquer das hipóteses legais e 

inobservado o preceito contido no art. 37, inc. II, da CF, é nulo o contrato, 
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somente lhe conferindo o 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, conforme orientação do Enunciado nº 363 do C. TST.” (TRT 12ª R. – 

RO-V 00885-2003-017-12-00-4 – (10619/2004) – Florianópolis – 3ª T. – 

Relª Juíza Gisele Pereira Alexandrino – J. 14.09.2004) AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. EFEITOS TRABALHISTAS: 

DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS DOS DIAS EFETIVAMENTE 

TRABALHADOS. 2. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO COM BASE NO ART. 37, 

§ 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 

SUPREMO TRIBUNAL. 3. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 

OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO. (AI 680524 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 

PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-13 PP-02706.) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - DECRETAÇÃO DE NULIDADE 

DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETUADA APÓS A 

PROMULGAÇÃO DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO - RECEBIMENTO DO 

SALÁRIO COMO ÚNICO EFEITO JURÍDICO VÁLIDO - NECESSIDADE DE 

OBSERVNCIA DO CONCURSO PÚBLICO - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL - 

RECURSO IMPROVIDO. - O empregado - embora admitido no serviço 

público, com fundamento em contrato individual de trabalho celebrado sem 

a necessária observância do postulado constitucional do concurso público 

- tem direito público subjetivo à percepção da remuneração concernente 

ao período efetivamente trabalhado, sob pena de inaceitável 

enriquecimento sem causa do Poder Público. Precedentes. (AI 322524 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

18/06/2002, DJ 19-12-2002 PP-00105 EMENT VOL-02096-11 PP-02356) De 

acordo com o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura 

em cargo ou emprego público depende da realização de concurso público, 

requisito este, como é cediço, não foi preenchido pelo reclamante. Na 

hipótese em comento, o fato de a atividade exercida pela reclamante 

enquadrar-se no art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho, por si só, 

não permite o reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto ausente 

está o requisito, que é da substância do ato, relativo à prévia aprovação 

em concurso público, como determina a Lei Maior. Assim, forçoso é 

reconhecer que a contratação de empregado, na vigência da Constituição 

Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, acarreta a 

nulidade do contrato, não gerando, por isso, efeitos de qualquer natureza. 

Nessa hipótese, a jurisprudência tem entendido que são devidos apenas 

os salários e o FGTS, os quais adquirem o caráter de indenização pelos 

serviços prestados, pois não há trabalho sem a respectiva remuneração, 

sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante. Nesse 

sentido o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula n.º 363, que tem 

os seguintes termos: Contratação de Servidor Público sem Concurso – 

Efeitos e Direitos: 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. No atinente ao FGTS, tem-se como devido, nos termos 

do art. 19-A da Lei Federal n.º 8036/1990, a partir de agosto de 2001 (dois 

mil e um), mês de vigência da Medida Provisória n.º 2.164-41, válida e 

eficaz, conforme o art. 2.º da EC n.º 32/2001. Tal Medida Provisória 

acrescentou o aludido art. 19 à Lei Federal n.º 8036/1990. A base de 

cálculo deverá ser a evolução salarial constante dos documentos juntados 

com a inicial. Nesse sentido, a Colenda Corte Superior também já se 

pronunciou sobre o tema, veja-se: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR 

PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - DIREITO AO 

LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de 

o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento do 

FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, consoante previsto no art.37, II, da CF/1988, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada do FGTS. 2. Recurso especial provido. (STJ, Resp 1.335.115, 

(2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 

614). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. 

OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art.543-C 

do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), firmou entendimento 

segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em 

razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, 

gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias 

depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que"é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) . 

Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste Tribunal, firmou 

entendimento no sentido de que" Em razão de expressa previsão legal, "é 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art. 

19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001). 

(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013) 

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1%. (AgRg no 

AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013). Assim, declaro devido o 

recolhimento do FGTS pela parte reclamada, nos termos do entendimento 

esposado acima. Quanto às férias, registro que para o servidor temporário 

ter o direito às férias, a completude do período aquisitivo só lhe é exigido 

no primeiro ano de labor, sendo devidas na forma proporcional 

concernentes ao lapso de cada contrato firmado, bem como o décimo 

terceiro salário proporcional, observada a prescrição. A Constituição 

Federal, inclusive, em seu art. 7º, XVII, garantiu ao trabalhador o direito a 

um descanso anual remunerado e, no seu art. 39, § 3º, também estendeu 

aos servidores públicos o direito social de férias anuais remuneradas, 

acrescidas do respectivo terço, sem qualquer ressalva à necessidade de 

completude do período aquisitivo de 12 meses, para cada contrato 

sucessivo. Ou seja, na situação dos autos, em que o demandante teve 

seus contratos rescindidos e imediatamente renovados, ainda que não 

tenha preenchido o período aquisitivo de 12 meses, para cada contrato 

extinto, o seu direito a pleitear férias, acrescidas do terço, permanece, só 

que de forma proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa da 

Administração Pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATOS NULOS. FGTS, 

FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE UM TERÇO, DÉCIMOS 

TERCEIROS E DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OITENTA E CINCO POR 

CENTO DO VALOR DA HORA-AULA PAGO AO PROFISSIONAL DO 

MAGISTÉRIO DO QUADRO PERMANENTE. DIREITO DEVIDO SOMENTE AOS 

PROFESSORES DO QUADRO TEMPORÁRIO. Art. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 

984/04. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PENDENTES DE QUITAÇÃO. 

DESCONTO EM FOLHA DEVIDO. FALTA DE REPASSE NÃO 

COMPROVADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início é relevante 

destacarmos que o prazo prescricional para a cobrança das verbas 

almejadas, oriundas de contratos administrativos, é previsto no art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32. 2. Ressalte-se que o referido prazo prescricional 

aplica-se inclusive quanto à quitação de FGTS, todavia nos moldes da 

súmula 85 do STJ. 3. O contrato temporário, renovado sucessivamente, 

sem concurso público, torna-se nulo em função da ausência do requisito 

da transitoriedade. 4. O STF, em sede de repercussão geral, pacificou o 

entendimento de que, no caso de contratação temporária sucessivamente 

renovada, é devido ao trabalhador o direito às diferenças salariais e ao 

FGTS. 5. Havendo nos autos comprovação da existência de vínculo entre 

as partes, há de se admitir que os contratos temporários por elas 

celebrados, foram renovados sucessivas vezes, vez que tais alegações 

não foram ilididas pela Edilidade ré, afastando-se a necessidade 

temporária e o excepcional interesse público, requisitos essenciais para 

que ocorram contratações excepcionais sem a prévia aprovação em 

concurso, impondo-se a declaração de nulidade das contratações. 6. 
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Mesmo o contrato sendo nulo, a autora tem direito ao recebimento das 

diferenças salariais e ao FGTS do período não prescrito. Os vencimentos 

por ela percebidos não corresponderam ao disposto no art. 29 da Lei 

Municipal nº 948/2004, que estabelece a exigência de que o professor do 

quadro temporário da Rede Municipal de Pesqueira perceba o equivalente 

a 85% do valor da hora-aula paga ao profissional do magistério do quadro 

permanente. 7. Quanto às férias, elas são devidas na forma proporcional, 

acrescidas de um terço, além dos décimos terceiros, pois se tratam de 

garantias constitucionais asseguradas a todos os trabalhadores. 8. De 

mais a mais, o direito da parte recorrida às contribuições previdenciárias, 

não obstante a irregularidade dos acordos temporários, lhe é assegurado 

pelos arts. 39, § 3º e art. 40, § 3º, CF. 9. Todavia, não restando 

comprovado nos autos que ocorreu o desconto na folha do servidor, as 

contribuições devem ser custeadas pelo servidor e repassadas pela 

edilidade, independente de prescrição, devido à natureza declaratória do 

reconhecimento do direito. 10. Apelação parcialmente provida. (Apelação 

Cível 531517-30004274-39.2014.8.17.1110, Rel. Democrito Ramos 

Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, julgado em 

20/02/2020, DJe 16/03/2020) (Grifos nossos). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil para DECLARAR NULO o contrato celebrado entre as 

partes e CONDENAR o requerido ao pagamento das Férias, o acréscimo 

de 1/3 e o FGTS pelo período de 2008 (dois mil e oito) a 2018 (dois mil e 

dezoito). A correção monetária deve ser feita pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora, a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Submeto os autos ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o sucumbente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista a isenção legal conferida ao requerido pela Lei 

Estadual nº 7.603/2001. Em contrapartida, condeno o requerido ao 

pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% 

(dez) por cento sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006665-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CUTRIM NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006665-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

CUTRIM NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

05/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-34.2020.8.11.0003

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:

SERGIO GRAZIANO PEREIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1001543-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: SERGIO GRAZIANO PEREIRA 

CAVALCANTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação período vespertino 

Data: 15/07/2020 Hora: 13:15, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006683-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MATEUS 

MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 05/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006687-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO (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:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006687-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PATRICIA 

RODRIGUES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - 

PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 05/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006688-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLLYNNE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006688-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULA 

CAROLLYNNE VIEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006689-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006689-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIRLENE ALVES 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 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: 05/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA TUGOKINAUREDO (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006690-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDINA 

TUGOKINAUREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 05/08/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006693-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BONAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006693-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELSO BONAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006694-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: JOAQUIM RODRIGUES DA 

COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012945-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012945-49.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. Recebo o pedido como 

cumprimento de sentença, devendo ser realizada as respectivas 

anotações no Sistema Projudi. Intime-se o requerido/devedor, na pessoa 

de seu advogado, dando-lhe ciência da sentença proferida em ID 

27664693, bem como para que no prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o 

pagamento do quantun devedor, referente a condenação imposta na r. 

sentença transitada em julgado e suas atualizações devidas, nos termos 

do art. 523, do Código de Processo Civil, ou caso queira, apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do mesmo codex, sob pena de 

penhora. Consigne-se a advertência de que caso não seja efetuado o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, será aplicada multa de 10% 

(dez) por cento, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil 

e que poderá ser expedida ordem de bloqueio On Line - Convênio 

BACENJUD de numerário em conta corrente de titularidade do requerido 

até o limite do valor da dívida atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014888-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARAGEM TOPCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014888-04.2019.8.11.0003. 
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EXEQUENTE: NILZETE RODRIGUES DE ALMEIDA EXECUTADO: GARAGEM 

TOPCAR Vistos. Recebo o pedido como cumprimento de sentença, 

devendo ser realizada as respectivas anotações no Sistema Projudi. 

Intime-se o requerido/devedor, dando ciência da sentença proferida em ID 

28680542, bem como para que no prazo legal de 15 (quinze) dias, cumpra 

a obrigação de fazer determinada em sentença, consistente na 

transferência do veículo GS/CORSA Sedan, Renavam 00815968922 para 

o nome o seu nome, bem como assunção de todas as multas, infrações e 

encargos gerados desde o período da tradição do veículo, sob pena de 

conversão em perdas e danos a serem apurados quando da execução. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006696-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006696-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON 

CARDOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006698-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO XAVIER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006698-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

XAVIER DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FIGUEIREDO 

MARQUES, KLEYSLLER WILLON SILVA, LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON 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: 05/08/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006702-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006702-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDO 

BORGES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 05/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006703-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAISY LORRAINY GOIVINHO MATHNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006703-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAISY 

LORRAINY GOIVINHO MATHNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006704-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYS KAROLINY SANTANA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006704-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAYS KAROLINY 

SANTANA AMANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO KUMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006710-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARNALDO 

KUMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MELISSA AREND DAS NEVES 

POLO PASSIVO: BANCO CETELEM 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: 

05/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006713-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ABREU DANTAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006713-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DE ABREU 

DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 05/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006716-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE LUIZ 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN ROGERIO ENGELS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1006718-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIEN 

ROGERIO ENGELS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: CELESC DISTRIBUICAO 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: 06/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006721-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN ROGERIO ENGELS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1006721-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIEN 

ROGERIO ENGELS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 06/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006722-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006722-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE MANOEL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BUENO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005450-17.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALAN BUENO SILVA REU: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos. Cuida-se de Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, onde a parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de Tutela de Urgência para 

determinar que a empresa requerida São Francisco Sistemas de Saúde 

remarque nova data para realização do procedimento cirúrgico Pieloplastia 

Laparoscópica Unilateral, bem como que realize todos os procedimentos 

necessários, seja exames pré-operatórios e pós-operatórios. Requer 

ainda, aplicação de multa diária e bloqueio de conta no valor de R$ 

20.000,00 (preço médio para a realização do procedimento cirúrgico do 

Requerente), para que em caso de descumprimento, o autor possa buscar 

o setor privado em busca de solução para seu quadro de saúde. 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 é usuário do plano de saúde São Francisco, 

mantendo-se adimplentes todas as mensalidades até a presente data. 

Ocorre que em razão da enfermidade que o acomete, qual seja função 

renal do rim direito com funcionamento de 59% e rim esquerdo com 41%, 

devido a uma retenção no sistema pielocalicial, fora prescrito a cirurgia de 

Pieloplastia Laparoscópica Unilateral, a qual, inclusive, fora autorizada pelo 

plano de saúde reclamado em 07/10/2019 (guia nº 47085893). Alega que 

com a cirurgia marcada, deu entrada na internação e no momento do início 

do procedimento cirúrgico, chegou a notícia de que o plano de saúde não 

havia liberado os equipamentos/instrumentos necessários para a 

intervenção. Deste modo, cancelaram o procedimento cirúrgico. Após o 
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acontecido, procurou o plano de saúde reclamado, o qual remarcou a 

cirurgia. Alega que ao chegar no hospital na nova data marcada para 

realização do procedimento cirúrgico se deparou com a mesma situação, 

onde novamente o plano de saúde São Francisco deixou de liberar e 

encaminhar os equipamentos/instrumentos necessários para a cirurgia. 

Assim, mais uma vez, teve a sua cirurgia cancelada. Por fim, aduz que o 

médico responsável pelo procedimento cirúrgico alegou que entraria de 

férias, dizendo ao autor para que o mesmo fosse em busca de um outro 

profissional. Ocorre que, ao buscar um novo profissional, foi informado de 

que teria que realizar todos os procedimentos do zero, exames, custos 

com locomoção, desgastes, além do tempo perdido, e o tempo que vai 

esperar. Em análise ao pedido de medida liminar, verifico que assiste 

razão a parte autora, uma vez que em apreciação detida de todos os 

documentos colacionados aos autos, denoto que eles fornecem elementos 

suficientes aptos a embasar a concessão da medida de urgência, na 

medida em que a autora demonstra através de documentos devidamente 

legitimados por médicos especialistas a urgência na realização do aludido 

tratamento. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, sendo 

indene de dúvidas que o reclamante sofrerá danos ainda maiores, se a 

tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista 

que requerente vem enfrentando sérios problemas, uma vez que se 

encontra com fortes sangramentos em suas vias urinárias, sendo 

necessário o uso de um cateter temporário para sustentar sua vida, dado 

a Insuficiência Renal. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO parcialmente 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 São Francisco 

Sistemas de Saúde disponibilize, no prazo de 10 (dez) dias, todas as 

guias necessárias para realização da cirurgia de Pieloplastia 

Laparoscópica Unilateral, bem como para que marque nova data e libere 

os instrumentos/equipamentos necessários para realização do 

procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica. DETERMINO ainda, 

que proceda com a liberação de todos os procedimentos necessários 

para realização da referida cirurgia, tais como exames pré e 

pós-operatórios, conforme prescrição médica, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa por 

descumprimento e bloqueio do valor de R$ 20.000,00 em contas da parte 

executada, neste momento processual. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCLEBSON RODRIGUES JULIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006727-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: EDCLEBSON RODRIGUES JULIO 

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: 06/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006728-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JAQUELINE SCALIANTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006728-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: CARLA JAQUELINE 

SCALIANTE 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: 06/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006733-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GERMANO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006733-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JURANDIR 

GERMANO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006736-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELAINE APARECIDA SILVEIRA CHAFES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006736-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUCELAINE 

APARECIDA SILVEIRA CHAFES MIRANDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS LOPES RAIMUNDO POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 06/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013980-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013980-44.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Fornecimento de Energia Elétrica, Citação, Liminar]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente pelo Promovente, 

dessa forma, intimo o Recorrido para apresentar resposta escrita em 10 

dias. RONDONÓPOLIS, 14 de abril 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: 1000927-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOFADOS UMAFLEX LTDA - EPP (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Considerando a 

publicação das Portarias-Conjuntas n. 247/2020/TJMT, de 16/03/2020 e 

249/2020/TJMT de 18/03/2020 e 281/2020/TJMT, de 07/04/2020 

(fechamento das unidades do PJ de 20 a 30/04), para estabelecer, em 

caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira e Segunda 

Instâncias), impulsiono o presente feito a fim de redesignar a audiência 

agendada anteriormente intimando-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006742-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006742-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANAINA DA 

COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 06/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006745-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE TIERRE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006745-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: JOSUE TIERRE DE ALMEIDA 

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: 06/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016828-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMEIRE DA SILVA GOMES 66753716149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do Requerente para, no prazo de 10 dias, indicar novo endereço 

da parte Requerida a fim de designar audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017026-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (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))

 

Intimação da Requerente para, no prazo de 5 dias, justificar a ausência na 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006749-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SODRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REU)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1006749-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO SODRE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE POLO PASSIVO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 06/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017052-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JODEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando a natureza jurídica de Autarquia Municipal da Requerida (Lei 

Municipal nº 3.221, de 10 de março de 2000), intimo as partes para 

manifestar acerca da competência deste 2º Juizado Especial Cível em 

relação ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012004-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER KARINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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 Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1012004-02.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[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. Intimo a parte 

Recorrida para apresentar suas contrarrazões no prazo de 10 dias. 

RONDONÓPOLIS, 16 de abril de 2020 MARCO AURELIO BENEVENUTO 

KROMBERG 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: 1006750-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006750-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013032-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013032-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUNIO CESAR PINHEIRO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro 

que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Rejeito as 

preliminares por inépcia, pois verifico que o autor trouxe aos autos todos 

os documentos necessários a possibilitar o ingresso em juízo. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, onde a 

parte autora aduz em apertada síntese que teve seu nome negativado de 

forma indevida por ordem da empresa Reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 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. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. A alegação do débito ser legítimo só teria valor se estivesse 

acompanhada de demais documento probatórios, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar 

contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, assumiu o 

risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, respondendo por 

eles. A parte reclamante tem somente a anotação da empresa no cadastro 

de inadimplentes. 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, 
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para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, com a extinção 

do processo com resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR 

inexigível o débito no valor de R$ 1.188,63 (Um mil, cento e oitenta e oito 

reais e sessenta e três centavos), com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a parte Reclamante no valor de R$ 5.000 (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). 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012532-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CAMARGO VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012532-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: ELIANA 

CAMARGO VASCONCELOS Vistos, etc. Não tendo a parte autora 

impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido devida e 

tempestivamente intimada a manifestar a respeito da certidão, a parte 

manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 27268904. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

autora é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. Em 

virtude do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON PATRICK DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimação da parte Requerente para, no prazo de 05 dias, especificar o 

endereço do réu, pois aquele fornecido na petição inicial (Rua 14, S/N, 

Residencial Sítio Farias, em Rondonópolis) não possibilita o cumprimento 

da diligência, ainda que por oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUZA (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:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente para, no prazo de 5 dias, juntar nos autos a 

petição inicial em PDF, pois, salvo melhor juízo, não foi anexada na peça 

inaugural.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-29.2020.8.11.0003

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)

 

PROCESSO n. 1000250-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIANA SILVA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 20/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006755-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006755-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

CARNEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006756-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDINO CENTURIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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PROCESSO n. 1006756-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROLANDINO 

CENTURIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005833-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES CORREA (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)

 

PROCESSO n. 1005833-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:J OSE 

GONCALVES CORREA 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 vespertino Data: 06/08/2020 

Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GABRIEL COUTO 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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1003762-20.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 10.292,90 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VICTOR GABRIEL COUTO DA SILVA Endereço: Rua 

Alvarenga Peixoto, sn, Jardim Residencial Mathias Neves, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-450 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 24, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 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 vespertino Data: 

18/06/2020 Hora: 14:20 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, 16 de abril 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005833-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES CORREA (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)

 

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. 1005833-92.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE GONCALVES CORREA Endereço: RUA 

GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, 2350, MORADA DO PARATY, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-425 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

AV DUQUE DE CAXIAS, 740, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78740-100 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: 

06/08/2020 Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 
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(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, 16 de abril 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: 1006698-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO XAVIER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006698-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SEBASTIAO XAVIER DE LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, com pedido 

de tutela provisória de urgência, onde a parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando que empresa 

reclamada retire o nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito e ainda, que se abstenha de interromper o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/1203413-8. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas dos meses de setembro no valor de R$ 540,13 (quinhentos e 

quarenta reais e treze centavos), e outubro, no valor de R$ 935,94 

(novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), haja vista 

a grande diferença do consumo passado do requerente. Ocorre que 

diante dos tais débitos, a reclamada inseriu o seu nome nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas anexadas a peça vestibular, bem 

como o histórico de consumo da empresa requerente. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos da inclusão 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 e causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a SUSPENSÃO das faturas objeto da lide, 

assim como providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do 

nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora UC 6/1203413-8, enquanto perdurar 

a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência e, caso já o tenha 

feito, que seja revertida a ação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere tão somente à UC 

6/1203413-8, por falta de pagamento das faturas referentes ao meses de 

Setembro/2019, no valores de R$ 540,13 (quinhentos e quarenta reais e 

treze centavos), com vencimento em 11/10/2019 e Outubro/2019, no valor 

de R$ 935,94 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), com vencimento em 11/11/2019. Por fim, indefiro imposição de 

multa por descumprimento, neste momento processual. 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: 1016549-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016549-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A, VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de 

reclamação proposta por VANESSA DE SOUZA GOMES, em face 

BRADESCARD S/A e CASAS BAHIA. 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 as reclamadas. 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). Impugnação à Justiça Gratuita 

Rejeito a preliminar, considerando o disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Da ilegitimidade passiva da parte requerida Casas Bahia LTDA Em se 

tratando de relação de consumo, todos que fazem parte da cadeia 

consumeristas são partes legitimas, portanto, rejeito a preliminar. Ausência 

de Documento Indispensável para a Propositura da Demanda O documento 

acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 

Rejeito a preliminar. Da Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

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. A parte reclamante 

procurou solução na via administrativa, informando o desconhecimento do 

debito, a reclamada (casas Bahia), solicitou o envio de documento com 

foto para fazer a averiguação, todavia não solucionou a questão. No caso 

em apreço, o documento acostado pela reclamada não é suficiente à 

comprovar a relação jurídica. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da 

inicial, para o fim de: a) confirmar a tutela concedida no evento 27495207; 

b) declarar a inexistência do débito objeto da lide; e, c) condenar 

solidariamente as Reclamadas 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 resolução 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: 1016414-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DANTAS (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:

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: 1016414-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS ROGERIO DANTAS 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. 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 MARCOS ROGERIO DANTAS 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. Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que as provas dos 

autos são suficientes para a elucidação da controvérsia. Mérito. A parte 

Reclamante alega que foi surpreendido ao receber uma carta ao cliente 

comunicando a vistoria e que teria sido constatado uma anormalidade na 

UC, apurando uma diferença de consumo não faturado no valor de R$ 

6.642,74(seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos). Aduz que o procedimento administrativo não atendeu ao 

princípio da ampla defesa, nem do contraditório. No caso, não ocorreu a 

revelia, haja vista que foi anexado no evento 29978150, certidão de 

indisponibilidade do sistema, sendo, portanto, prorrogado o prazo 

processual. Foi deferida medida liminar no evento. 27393903. 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, a qual gerou 

o Termo de Ocorrência e Inspeção nr. 724027, na ocasião, a vistoria foi 

acompanhada pela proprietária do imóvel, Sra. Daniele, contudo se 

recusou a assinar o termo. Assim, em que pesem os argumentos 

apresentados pelo reclamante, entendo que há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 
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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 

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 27393903, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015602-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015602-61.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 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 ajuizada por GEOVANA 

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA em face de OMNI S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais. Em contestação a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, em decorrência de 

contratação de serviços de cartão de credito, com documentos, (Proposta 

de adesão – Cartão da rede UZE, bandeira, Rede Big Master 

Supermercados devidamente assinada acompanhado de documentos 

pessoais consignados no momento da contratação e faturas). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 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 alegada pelo 

Reclamado diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Tem-se que 

não há como se acolher a pretensão da parte Autora. Pontua-se que na 

inicial a Autora afirma que, “Em visitas/compras numa das lojas da Rede 

Pernambucanas, foi oferecido a Reclamante um Cartão das lojas 

Pernambucanas”, sendo que na verdade o debito é referente a cartão de 

credito da rede UZE e bandeira da Rede Big Master Supermercados. 

Conforme se pode observar a dívida é legítima, tendo em vista que 

regularmente contratada, não havendo qualquer cobrança indevida. A Ré 

carreou aos autos documentos que comprovam que os valores são 

devidos. Verifica-se que a Ré juntou aos autos documentos que 

comprovam que a Autora firmou contrato de prestação de serviços, 

restando faturas em aberto, o que legitimou a cobrança. Em contrapartida, 

a parte autora não comprova o pagamento. Assim, em análise à situação 

fática e documentos juntados vê-se que a cobrança realizada foi legal, 

sem qualquer irregularidade. Não há qualquer ilicitude na cobrança da 

dívida. A questão posta em juízo desmerece maiores considerações. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 97 de 391



Destarte, caminho outro não há senão 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 DA RECLAMAÇÃO. 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: 1012962-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J F DE SOUZA - PUBLICIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012962-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: J F DE SOUZA - PUBLICIDADES - ME REQUERIDO: FATIMA 

DE LOURDES CATANANTE FURLAN, FATIMA DE LOURDES CATANANTE 

FURLAN 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. Intimada a parte Reclamante 

para apresentar endereço correto e atual da segunda reclamada sob pena 

de extinção, quedou inerte, conforme atesta certidão do evento 30966443. 

Assim, ante a inércia da reclamante em cumprir a determinação, a extinção 

sem resolução de mérito, se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, com fulcro 

no artigo 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto 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
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016820-27.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: JACQUELINE FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta 

JACQUELINE FRANCISCO DA SILVA em desfavor de BRASIL TELECOM 

S/A (OI). Noticia a parte Reclamante: - que adquiriu o plano de internet, via 

telefone, de 15 (quinze) mega por R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), que recebeu a primeira fatura no valor de R$ 157,87 

(cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos); - que buscou 

solução da requerida no entanto sem êxito, assim, requereu o 

cancelamento do plano; - que posteriormente a reclamada enviou uma 

fatura no valor total de R$ 747,37 (setecentos e quarenta e sete reais e 

trinta e sete centavos), sendo, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a 

título de multa. 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, tem-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. A tese inicial é de que a 

reclamada não cumpriu com a oferta de R$49,90, pelo plano contratado, 

bem como, da incidência da multa rescisória pelo rompimento antecipado 

de contrato de prestação de serviço de telefonia. A comprovar a tese, a 

parte Reclamante apresenta protocolos, e conversas via WhatsApp. De 

seu lado, a parte Reclamada informa que o debito é devido posto que 

previsto em contrato, por conta disso, a cobrança seria regular. No caso, 

os documentos apresentados pela parte Reclamante protocolos nº. 

019592244789 e 019892259553, e as conversas via WhatsApp não foram 

devidamente impugnados, logo, tratando-se de relação de consumo é 

direito do consumidor acesso à informação da forma mais clara possível 

sobre o serviço prestado. Assim, tendo a parte Autora solicitado o 

cancelamento do seu plano, em virtude das falhas na prestação de 

serviço realizada pela Reclamada, a cobrança é indevida. Deste modo, 

caracterizado está o defeito do serviço, resultando na responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso 

tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de 

responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 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 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, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) confirmar a 

tutela concedida no evento 27656373; b) reconhecer a rescisão contratual 

por defeito na prestação do serviço; c) declarar inexistentes os seguintes 

débitos: de R$ 747,37(setecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete 

centavos) referente fatura do mês de setembro (incluindo o valor da 

multa), e de R$119, 39 (cento e dezenove reais e trinta e nove 

centavos)referente ao mês de outubro; e, d) condenar a parte Reclamada 

em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária 

(INPC), a partir desta data, 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. Projeto de sentença sujeito à homologação da MMª. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 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 
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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: 1011065-22.2019.8.11.0003
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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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: 1011065-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SARAH DE OLIVEIRA BERALDO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada em preliminar 

de contestação arguiu ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Em análise aos autos, entendo que não merecem acolhimento, 

eis que preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a impossibilidade de inversão do ônus da prova, rejeito a preliminar 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminares rejeitadas Análise do Mérito. Conforme se 

depreende dos documentos acostados à inicial, referido débito no valor de 

R$ 196,97 (cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), 

referente à um suposto contrato n.º 0248807534, 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 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. Com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), adotados no rito 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, os quais são suficiente para 

proferir a decisão final. 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). 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 de R$ 196,97 (cento e 

noventa e seis reais e noventa e sete centavos), referente à um suposto 

contrato n.º 0248807534, 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. 3. 

INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de má-fé, postulado pela 

parte reclamada; 4. INDEFIRO o pedido contraposto. 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011957-28.2019.8.11.0003

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:

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: 1011957-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER LUIZ SCHEFFER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. FAGNER LUIZ 

SCHEFFER, opôs Embargos de Declaração id 28431779, contra decisão 

prolatada nos autos, com o argumento de que há omissão e contradição 

na decisão prolatada. É o relatório do essencial. Em exame dos autos, 

nota-se que os presentes embargos de declaração são tempestivos, 

conforme dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a 

tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar 

que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso 

vertente, o embargante requer a remessa do autos a justiça cível, em 

razão da sentença ter reconhecido a incompetência absoluta do rito 

sumaríssimo do Juizado Especial. Eis o fundamento dos embargos de 

declaração. Neste contexto, observa-se que o pedido da parte 

embargante extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já 

que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e não sanar eventual 

vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA 

CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Impõe consignar que a 

omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando 

algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado e a 

contradição ocorre apenas quando há posicionamento divergente no 

corpo da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos tópicos da 

fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte 

dispositiva. No caso sub judice, trata-se de uma declaratória de 

inexistência de débito, acumulada com danos morais, em que a parte 

embargante discutia em sua inicial. Assim sendo e em análise ao teor da 

sentença embargada, observa-se que não assiste razão o embargante, 

em vista de que não há omissão e nem contradição na decisão, uma vez 

que, o Juizados Especiais é dotado de procedimento próprio e especial, 

por força do art. 51 da Lei 9.099,95, não há possibilidade de remessa do 

feito para uma das varas da Justiça comum. Desta forma, o pedido de 

remessa do feito para justiça cível comum, em razão da complexidade da 

matéria, a sentença embargada deve permanecer inalterada. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, Opino pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo não acolhimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000448-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000448-37.2018.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013520-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR LEME DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013520-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

acórdão de ID: 31210492, intime-se a inventariante para que, no prazo de 

10 (dez) dias, traga aos autos as últimas declarações e o plano de partilha 

dos bens inventariados. 2. Após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006537-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR FAUSTINO MORAES LINS (REQUERENTE)

SOLON MORAES LINS (REQUERENTE)

WANDERLEY MORAES LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA PAES OAB - MT9298/O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT0010085A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL DE MATOS LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006537-42.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre os 

ofícios de ID: 29592026 e 28109963. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009368-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

 

7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

o direito de visitas, nos moldes acordados no ID: 29772175. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 10. Após o trânsito em julgado, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006262-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. L. G. (REQUERIDO)

V. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

 

7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, para 

deferir a guarda definitiva da menor em favor da genitora, ora requerida, 

Ana Paula Leite Gonçalves (qualificada nos autos). 8. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva da menor em favor de sua genitora. 

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. Após o decurso 

do prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013239-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

JESSIKA LORRAYNE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

10. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

determinando a retificação do assento civil da primeira requerente, que 

passará a se chamar J.L.S.A.A., o que faço com espeque no art. 109 e 

parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 11. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 12. Notifique-se o representante do Parquet. 13. Sem 

condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004673-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

CICERA ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

GABRIEL JORGE ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ OAB - MT22861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ORNELAS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004673-32.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Aguarde-se a 

resposta do ofício de ID: 30845312. 2. Com a resposta do ofício, abra-se 

vista dos autos à parte autora e, em seguida, ao representante do 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001540-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado no ID: 30893520, pelo que determino a suspensão deste feito 

até o julgamento da demanda em apenso (Proc. n.º 

1003242-31.2018.8.11.0003), com fulcro no art. 313, inciso IV, alíneas a e 

b, da Lei Instrumental Civil e em tributo ao princípio da segurança jurídica. 

5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012843-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENY VALVERDE ROCHA BARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE VALVERDE BARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012843-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CURATELA aforada por GENY VALVERDE ROCHA BARGAS em 

face de ALINE VALVERDE BARGAS (qualificadas nos autos). 2. Foi 

elaborado o relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 18488830, 

bem como perícia médica com a parte interditanda pela expert nomeada 

pelo juízo (ID: 29389914). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, por isso passo diretamente ao exame do meritum 

causae. 5. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte 
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requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme perícia realizada, 

concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita à prática 

dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que só 

corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 11. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de ALINE 

VALVERDE BARGAS (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª GENY VALVERDE ROCHA BARGAS. 14. Em 

atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, 

do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de 

inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005369-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005369-68.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. II. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. III. Pois bem, passo ao exame do pedido de tutela provisória 

de natureza antecipada em caráter incidental de evidência. Dessume-se 

do art. 300, do Código de Processo Civil, que o Estado-juiz, de acordo com 

as provas carreadas aos autos, poderá vir a conceder a tutela 

jurisdicional de forma antecipada, isto é, antes da decisão final perseguida 

através da demanda. Tal antecipação será determinada ou conhecida 

discriminadamente, de acordo com o tipo de providência de direito material 

postulado pelo autor, em sendo o caso. Com efeito, a medida incidental 

pretendida se encontra, deveras, bem delineada na hipótese de tutela de 

evidência, inaugurada pelo art. 311, IV, do CPC, denotando prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, 

inexistindo prova capaz de gerar dúvida razoável a respeito da falência da 

sociedade conjugal, sendo despicienda a demonstração do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 311, caput, do 

CPC. Logo, denota-se da peça de ingresso, que a dissolução fática do 

vínculo matrimonial das partes em 18/04/2016, ou seja, há quase oito anos, 

estando os ex-cônjuges atrelados documentalmente ao enlace realizado, 

sob a égide do regime da comunhão parcial de bens. Outrossim, noticia o 

autor sua pretensão em contrair novas núpcias. Entrementes, as nuances 

do caso concreto revelam ser aconselhável, desde já, a antecipação da 

tutela, porquanto busca atender a eficiência essencial da atividade 

jurisdicional, o que, por certo, será alçado quando do mérito da lide, no 

tocante ao divórcio, não se justificando a delonga na entrega da prestação 

invocada, até mesmo pela natureza do direto a alteração do estado civil 

vertido. Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, 

entendo que o divórcio por si só não é direito indisponível, sendo certo que 

o direito de ruptura do vínculo matrimonial se trata de direito disponível do 

casal, de modo que perfeitamente cabível a concessão da medida de 

evidência retratada, notadamente porque tais efeitos incidem apenas 

sobre matéria de fato e não de direito. Deveras, com a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional n.º 66, foi conferida nova redação ao § 6.º do 

artigo 226 da Constituição Federal, dispondo sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio. De uma simples leitura do referido dispositivo 

constitucional, extrai-se ter restado suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 01 (um) ano ou da comprovação 

da separação de fato por mais de 02 (dois) anos, insubsistindo, portanto, 

hipótese de improcedência do pedido inicial das ações de divórcio por 

ausência de demonstração de referidos lapsos temporais. Sobre o tema, 

Pablo Stolze Gagliano, no artigo 'A Nova Emenda do Divórcio: Primeira 

Reflexões' (in, www.pablostolze.com.br), ensina: "Em síntese, a Emenda 

aprovada pretende facilitar a implementação do divórcio no Brasil e 

apresenta dois pontos fundamentais: extingue a separação judicial; 

extingue a exigência de prazo de separação de fato para a dissolução do 

vínculo matrimonial. (...) No sistema inaugurado, pois, não só inexiste 

causa específica para a decretação do divórcio (decurso de separação 

de fato ou qualquer outra) como também não atua mais nenhuma condição 

impeditiva da decretação do fim do vínculo, tradicionalmente conhecida 

como 'cláusula da dureza'. (...) Em síntese: com a entrada em vigor da 

nova Emenda, é suficiente instruir o pedido de divórcio com a certidão de 

casamento, não havendo mais espaço para discussão de lapso temporal 

de separação fática do casal ou, como dito, de qualquer outra causa 

específica de descasamento. Vigora, mais do que nunca, agora, o 

princípio da ruptura do afeto - o qual busca inspiração no 

'Zerruttungsprinzip', do Direito Alemão (princípio da desarticulação ou da 

ruína da relação de afeto) - como simples fundamento para o divórcio. (...) 

Nessas breves linhas, cuidamos de passar em revista alguns aspectos 

fundamentais da nova Emenda do divórcio, a qual, fundamentalmente, 

suprime o instituto da separação judicial no Brasil e extingue também o 

prazo de separação de fato para a concessão do divórcio. Com isso, o 

divórcio converter-se-á na única medida dissolutória do vínculo e da 

sociedade conjugal, não persistindo mais a tradicional dualidade tipológica 

em divórcio direto e indireto. Haverá apenas o divórcio: direito potestativo, 

não condicionado, que visa à extinção do vínculo matrimonial sem a 
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imputação de causa específica. (...)” Outrossim, após a emenda 

constitucional nº 66/2010, o divórcio tornou-se um direito potestativo da 

parte interessada, bastando tão somente o implemento da condição de 

‘casado’ para sua obtenção. Na confluência destes argumentos, 

entende-se que ninguém pode ser obrigado a conviver com alguém. Não 

há sentido em manter matrimonialmente unido um casal cujo afeto ruiu, 

ainda que apenas de um dos consortes. Na hipótese, a dissolução do 

vínculo matrimonial exige tão somente a volição de qualquer das partes, 

baseada no desafeto, na falta de vontade de manter o casamento. 

Ademais, por se tratar o divórcio de um direito potestativo, a eventual 

discordância do outro cônjuge quanto à dissolução do vínculo conjugal 

não se mostra como justificativa hábil a impedir a sua decretação. 

Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. 

POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. 

O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a 

existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo 

pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse 

contexto, a ausência de angularização processual não impede o 

acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando. POR MAIORIA, 

DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDO O 

RELATOR.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079918231, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, 

Julgado em: 28-02-2019). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 1.010 DO CPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A apelação atende suficientemente às 

previsões do art. 1.010 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 

2. À decretação do divórcio, direito potestativo, é desnecessária a 

concordância da parte contrária e, com a nova redação dada ao § 6° do 

artigo 226 da CF pela EC n° 66/2010, prescindível, ainda, o transcurso de 

prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior (separação 

fática do casal por mais de dois anos ou após ano da separação judicial). 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70073076598, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/05/2017). Desta forma, 

repita-se, não mais existindo em nosso ordenamento qualquer exigência 

quanto à demonstração de lapso temporal de separação de fato ou judicial 

do casal, e sendo despicienda a concordância do outro cônjuge, in casu, 

a decretação do divórcio postulada pela parte autora é medida que se 

impõe. Posto isso, DEFIRO a tutela de evidência invocada e, por 

conseguinte, decreto o divórcio de MANASSEIS de S. A. e CARLEUDA de 

L. declarando cessados todos os efeitos e deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, registrando a ausência 

de qualquer alteração no nome dos divorciandos (ID 30726438). Extraia-se 

mandado ou encaminhe-se cópia do presente decisum ao ofício 

competente para a competente averbação, a ser efetivada à margem do 

assento de casamento, nos lídimos termos dos artigos 97 e ss. da Lei 

6.015/73. V. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito apresentado, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da sessão de tentativa de 

autocomposição (CPC, art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM), 

sobretudo considerando que a requerida é residente em outro Estado da 

Federação. CITE-SE a parte demandada, intimando-a para contestar o 

presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por 

intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (arts. 335, III, 231, V, e 341, todos do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005077-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RIBEIRO CAIRES (INVENTARIANTE)

J. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

DANILO RIBEIRO CAIRES OAB - 278.638.298-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA ROCHA SONA (ESPÓLIO)

 

Intimação do patrono(a) da parte INVENTARIANTE, para proceder à 

impressão, diretamente no sistema PJE, da CARTA DE ADJUDICAÇÃO e do 

ALVARÁ expedidos e assinados digitalmente, encaminhando aos setores 

competentes para as providências de direito. Peças que integram o formal: 

petição inicial, certidão de óbito e demais documentos das partes, plano de 

partilha, sentença e certidão de trânsito em julgado. Observação: 

processo judicial eletrônico | PJE: a identificação das peças eletrônicas e 

sua respectiva apresentação deverão ser providenciadas pelo procurador 

da parte, via sistema. A autenticidade também poderá ser confirmada 

através do link da assinatura digital em cada documento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001809-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. M. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 10051809-26.2017.8.11.0003 Vistos. Em mais uma tentativa 

de impulsionar o feito ao deslinde satisfatório da pretensão, defiro o 

quanto disposto na cota ministerial retro. Assim, oficie-se à Caixa 

Econômica Federal para que informe e bloquei o saldo existente em conta 

FGTS/PIS em nome do executado - PIS Base 131.03426.40-1 - , conforme 

o débito discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente “possível a 

penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de 

execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol 

taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 11/10/2011), cuja resposta deverá aportar nos 

processo.no prazo máximo de 15 dias. Encaminhe-se o expediente via 

e-mai l  ao  endereço  e le t rôn ico  ag614@caixa .gov .br  e 

valdir.alves@caixa.gov.br, sobretudo diante do permissivo constante do 

oficio n. 0497/2018/Agência Rondonópolis, apresentado em procedimento 

similiar ao presente. Aportada a resposta positiva, intime-se o devedor. 

Ainda, proceda-se à inscrição do nome do executado em órgãos de 

proteção ao crédito – SERASA e SPC (artigos 517 e 528, § 1º e 3°, CPC). 

Por fim, expeça-se em prol da parte exequente certidão de inteiro teor 

para que seja implementado o protesto do pronunciamento judicial. 

Registre-se que 'caberá ao exequente, munido da certidão de inteiro teor 

(contendo o nome e qualificação do exequente e do executado, o número 

do processo, valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento) da decisão ou sentença exequenda, levá-la ao competente 

tabelião de protesto de títulos' (sic - in Comentários ao Código de Processo 

Civil, Araken de Assis, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 677). Após, abra-se vista à 

parte exequente para a apresentação de pedido apto ao prosseguimento 

do processo, no prazo de quinze dias. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004088-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. L. (REQUERENTE)

K. D. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº.: 1004088-14.2019.8.11.0003 Vistos etc., KELY DE LIMA 

SILVA e FRANCISCA CONCEIÇÃO DE LIMA pugnam pela homologação de 

acordo entre si pactuado acerca da regulamentação guarda do menor 

PAULO JESUS DE LIMA AMARAL, todos bem qualificados. Consta do 

acordo que o menor permanecerá sob a guarda da irmã Kely, 

registrando-se o falecimento do genitor Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Estudo psicossocial realizado (ID 29269835 e 

29981941). O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (ID 

31246506). É o relatório. Decido. Consoante o derradeiro estudo 

psicossocial realizado verifica-se que a criança frequenta a casa de 

ambas as requerentes, bem como que a sua irmã estaria pleiteando a sua 

guarda para auxiliar a genitora, evidenciando-se que o garoto Paulo possui 

um relacionamento amistoso e forte vínculo afetivo com as duas autoras. 

Pois bem, levando-se em consideração que a transação realizada entre as 

partes preserva os interesses da criança, contando com a concordância 

do Ministério Público, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Por fim, insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda à irmã 
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do menor, conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse das crianças, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da 

Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. 

Oportunamente, expeça-se termo de guarda. Sem custas e honorários 

face a gratuidade da Justiça. Ato incompatível com o direito de recorrer, 

transitando em julgado, neste ato, a presente sentença homologatória. 

Ultimadas a diligências, arquive-se com as cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000468-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA OAB - 042.553.281-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REU)

 

Processo nº.: 1000468-57.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando o 

teor da Portaria Conjunta nº. 281/2020 de 07 de abril de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem retirar de pauta a audiência antes 

agendada (ID 29481244). 2. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

apresentado, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

sessão de tentativa de autocomposição (CPC, art. 139, VI e Enunciado n° 

35 do ENFAM). 3. Cite-se a parte requerida, intimando-a para pagar a 

verba alimentar provisória fixada derradeiramente e contestar o pedido 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por intermédio de 

advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (arts. 335, III, 231, VI, e 341, todos do CPC) Após, intime-se a parte 

autora para que no prazo de cinco dias úteis apresente manifestação, 

seguindo-se de parecer ministerial. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 13 de 

abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012696-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012696-35.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, considerando o 

nascimento com vida da criança, conforme certidão de nascimento 

ancorado ao ID 27470701, em harmonia ao parecer ministerial (ID 

23989560), CONVERTO o presente feito em “Ação de Investigação de 

Paternidade c/c Alimentos”, revertendo em favor da menor Sophia E. M. 

(d.n. 09/01/2019) os alimentos provisórios fixados no decisum inaugural 

(ID 16632821), conforme inteligência do art. 6º, parágrafo único da Lei 

11.804/08. Promovam-se as retificações necessárias no sistema. II. A par 

da manifestação registrada no ID 20374509, 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. Assim, 

considerando a oferta de contestação extemporânea pelo demandado (ID 

19479666 e 24424617) decreto a revelia do requerido, com todos os seus 

efeitos à exceção da presunção de veracidade da matéria fática. III. 

DEFIRO aos demandados os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. IV. Doravante, 

verifico que o feito está em ordem, pois não vislumbro a existência de 

nulidades a declarar ou irregularidades para sanar, de modo que declaro o 

feito saneado. Fixo como pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a prova do 

parentesco entre a parte requerente e o requerido; b) a verificação do 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade quanto aos alimentos 

vindicados na inicial. Defiro as seguintes provas úteis postuladas: 1) 

PERICIAL, consignando-se, oportunamente, que não há convênio 

estabelecido capaz de isentar as partes com a despesa do r. exame e 

ante a praxe adotada nesta unidade, consigno que o laboratório DYAGEM 

LABORATÓRIOS, firmou convênio com o TJMT, sendo que o material 

genético poderá vir a ser colhido por serventuário da Justiça credenciado 

e lotado na Diretoria do Fórum. Nessa perspectiva, designo o dia 12 de 

agosto de 2020 as 09h30min, para a coleta do material genético, cujo valor 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) será custeado pro rata por ambas 

as partes, isto é, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para cada litigante, que 

deverá ser apresentado na data acima agendada. Portanto, deverão as 

partes comparecerem na data acima neste Fórum da Justiça Estadual 

(portando documentos pessoais), situado à Rua Barão do Rio Branco, n.º 

2299, Jardim Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à Diretoria do Foro e 

se apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, gestora 

administrativa. Oficie-se à Diretoria, cientificando-se a servidora nomeada. 

Intimem-se as partes (Sophia E. M., e sua genitora Sra. Francielle M. R e 

Tiago Vieira de Figueiredo), cientificando a parte requerente que sua 

ausência será reputa desinteresse no prosseguimento da demanda (CPC, 

art. 485, VI), e ao demandado que sua ausência injustificada para a coleta 

do material genético gerará a presunção de veracidade do alegado, 

conforme Súmula 301 do STJ. Aportando o respectivo laudo, intimem-se 

as partes por seus patronos para manifestar-se em 05 (cinco) dias. Em 

seguida, colha-se parecer ministerial tornando os autos conclusos. 2) 

DOCUMENTAL consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC; 

2.1) Na oportunidade, invocando o princípio da Cooperação, a fim de 

subsidiar o juízo na análise do quantum alimentar em sede meritória, 

s o b r e t u d o  e m  a t e n ç ã o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, efetuei pesquisa junto ao 

sistema CAGED, obtendo informações de que a autora ostenta vínculo 

formal em aberto, conforme extrato anexo. Do documento, abra-se vista 

as partes para, querendo, se manifestem, em 05 (cinco) dias. Por 

derradeiro, relego a apreciação de eventual conveniência de produção de 

outras provas, para após o esgotamento das diligências supra. 

Intimem-se. Notifique-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 08 de abril de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003194-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. S. C. (REU)

A. G. D. S. (REU)

B. P. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

DACIANE PEREIRA FERNANDES OAB - MA12365 (ADVOGADO(A))

DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA CRUZ OAB - MA11620 

(ADVOGADO(A))

PEKELMAN HALO PEREIRA SILVA OAB - MA13777 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003194-72.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que a parte 

autora não apresentou rol de testemunhas no prazo assinalado no 

decisum registrado no ID 23715687, declaro preclusa a produção de prova 

testemunhal da mesma, a teor do quanto disposto no artigo 223 do CPC. 

Destarte, requisite-se resposta da carta precatória precedentemente 

encaminhada ao Juízo da Comarca de COMARCA DE SÃO BENTO – MA, 

assinalando o prazo de 20 (vinte) dias para resposta. Com o retorno da 

missiva, abra-se vista as partes e ao curador especial para apresentação 

de memoriais na forma escrita, no prazo comum de 10 (dez) dias. Em 

seguida, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011311-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

NILDENOR SOUZA MELO (REQUERENTE)

ANIVOLANDA DE SOUZA TELES (REQUERENTE)

ODELITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA (REQUERIDO)

PEDRINA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

ARIVALDETE DE MELO CARRETE (REQUERIDO)

MARIA MADALENA MELO DUARTE (REQUERIDO)

JOAO GUALBERTO MIRANDA (REQUERIDO)

JOSEFA SOUZA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA (HERDEIRO)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1011311-52.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de inventário do casal 

falecido JOÃO GUALBERTO MIRANDA e JOSEFA SOUZA MIRANDA, 

sendo requerente e inventariante ODELITA DE SOUZA MELO, todos bem 

qualificados nos autos. Consta do feito que o cônjuge varão faleceu aos 

26/07/1996, deixando como única herdeira a consorte sobrevivente, Sra. 

Josefa. Empós, sobreveio o passamento desta, aos 03/09/2018 e, 

conseguintemente, a transmissão dos bens a ela conferidos aos seus 

parentes colaterais, em virtude da ausência de pessoas aptas a ocupar 

as classes precedentes. Ressai que a de cujus Josefa deixou como 

parentes sucessíveis três irmãs, quais sejam, Carmezina, Anisia e Maria 

Alves, sendo as duas últimas pré-mortas. Destarte, a sucessora Anisia é 

representada pela herdeira Anivolanda e, por sua vez, a herdeira 

pré-morta Maria Alves por Odelita, Nildenor, Dilma, Pedrina, Arivaldete e 

Maria Madalena. Durante a tramitação processual, aportou pedido 

subscrito por Laurita Alves de Miranda, viúva de José de Souza Miranda 

(irmão do de cujus João Gualberto), ocorrendo, dentre outros 

questionamentos, a eventual existência de herdeiros colaterais do r. autor 

da herança. A inventariante compareceu ao ID 23642257, registrando a 

ilegitimidade dos colaterais de João Gualberto para figurarem na presente 

inventariança, ante a ausência de concorrência dos r. irmãos com a 

cônjuge sobrevivente Josefa à época do decesso, nos termos do art. 

1.829, do CC. O Parquet lançou parecer comungando da necessidade de 

indicação dos parentes colaterais de João Gualberto, a fim de equiparar a 

percepção sucessória das herdeiras ora habilitadas, também colaterais (ID 

29681397). Brevemente relatados. Decido. Com efeito, não obstante o 

acurado exame ministerial do presente imbróglio sucessório, é cediço que 

quando do falecimento de João Gualberto Miranda, em 26/07/1996, não 

haviam descentes aptos a concorrer com a sobrevivente Josefa, 

tampouco ascendentes, nos termos da legislação então vigente – art. 

1.603, I, II e III, do Código Civil de 1.916 (art. 1.829, I e II, do Código Civil de 

2.002). Logo, todo o patrimônio deixado pelo extinto concentrou-se na 

pessoa da cônjuge supérstite, Sra. Josefa Souza Miranda, carecendo a 

situação fática em baila de correspondência legislativa, eis que em 

nenhuma hipótese a consorte concorre diretamente com os parentes 

colaterais do inventariado. Deveras, trata-se de relação sucessória 

preferencial, denominada vocação hereditária, a qual beneficia os 

parentes mais próximos e elide os mais remotos, in casu, 

preponderando-se a cônjuge aos parentes colaterais do extinto. Na 

situação vertente, embora se denote a aparente desigualdade, sobretudo 

diante das sucessoras da massa figurarem como irmãs/colaterais de 

Josefa, excluindo-se o direito dos irmãos/colaterais de João Gualberto, há 

que se ponderar que os bens foram transmitidos em sua totalidade, 

incontinenti, a única herdeira do falecido (art. 1.784, do CC atual e 1.572 

do CC de 1.916), consoante dicção expressa do art. 1.838, da lei material 

(antigo art. 1.611). Destarte, considerando-se que ao tempo do óbito de 

Josefa Souza Miranda a mesma também não possuía filhos/descendentes 

e tampouco ascendentes, os bens deixados por seu falecido esposo e, 

agora, por si, foram transmitidos aos parentes colaterais desta, 

respeitando-se, desta forma, o quanto apregoado pelo art. 1.829, do CC. 

Posto isso, entendo que as ponderações aviadas pela inventariante no ID 

23642257 merecem trânsito, não havendo legitimidade dos colaterais de 

João Gualberto para figurarem no presente procedimento sucessório. 2. 

Outrossim, diante da questão suscitada pelo Ministério Público no ID 

21361762, dando conta da inexistência de filiação comum das sucessoras 

pré-mortas Anisia de Souza Teles e Carmezina Souza Nogueira com a de 

cujus Josefa Souza Miranda, sobreveio pedido de tutela de urgência 

vertido no ID 23642257, aviado por ANIVOLANDA DE SOUZA TELES, 

sucessora por representação de Anisia, requerendo a reserva de bens 

em seu favor, argumentando estar em tramitação a ação para retificação 

dos respectivos registros civis, visando a correção do nome de sua avó 

materna, Sra. Izaltina Alves de Souza (ou Sizaltina/Cizaltina). Com efeito, 

em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifica-se que a aludida ação de 

retificação do assento civil encontra-se em tramitação perante a 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, nos autos de 

Código 934148, figurando como partes o Espólio de Josefa, representado 

por Odelita de Souza Melo e a herdeira por representação, Anivolanda. 

Pois bem, malgrado a ausência de identidade materna da de cujus Josefa 

com as herdeiras Anisia e Carmezina, pela diversidade no patronímico de 

Izaltina Alves de Souza e/ou Sizaltina Alves de Souza e/ou Cizaltina Alves 

de Souza, há indícios de que se trata de mero erro material na confecção 

dos documentos cadastrais respectivos (certidão de casamento/óbito e 

seus subsequentes), importando reconhecer a conveniência da reserva 

de bens vindicada. Dito isto, com fulcro no poder geral de cautela 

conferido pelo art. 297, do CPC, determino que se proceda a reserva de 

bens suficientes para garantir a quota parte da suposta herdeira 

ANIVOLANDA DE SOUZA TELES, sucessora por representação de Anisia 

de Souza Teles, perante o presente procedimento sucessório dos bens 

deixados pelos falecidos João Gualberto Miranda e Josefa Souza Miranda, 

em conformidade com o previsto no art. 628, do CPC. 3. De outro lado, 

ressai que a representante do espólio pugnou pelo levantamento dos 

numerários vinculados aos autos para o adimplemento das dívidas 

tributárias municipais deixadas pelo espólio (ID 26377499). Em ato 

subsequente, o Ministério Público manifestou anuência ao pedido de 

levantamento (ID 29681397). Nesse sentido, a par de garantir o escorreito 

deslinde do feito e em atenção a disponibilidade em voga (ID 22670229), 

DEFIRO a expedição de alvará judicial em favor do causídico da 

inventariante, ante aos poderes específicos constantes do instrumento de 

procuração, consoante disposição do art. 105, do CPC, com prazo de 120 

(cento e vinte) dias, consignando-se que o aludido montante deverá ser 

destinado tão somente ao pagamento dos tributos e débitos incidentes 

sobre o espólio e seu patrimônio, conforme disposto no ID 26377499, 

devendo eventual saldo ser depositado em conta judicial vinculada ao 

presente procedimento para posterior partilha igualitária entre as 

herdeiras. Determino a prestação de contas dos numerários a ser 

efetivada no bojo destes autos, a fim de demonstrar a reversão dos 
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mesmos em prol do custeio das r. expensas, na proporção disponível, a 

serem apresentados nos 60 (sessenta) dias subsequentes ao seu 

levantamento. 4. Por cautela, intime-se a inventariante para que instrua o 

feito com os assentos de óbito dos ascendentes de João Gualberto e 

Josefa, bem como esclareça acerca da situação do imóvel de RGI n. 1.152 

(ID 17001733), no prazo de 20 (vinte) dias. No mais, traga a representante 

do espólio o plano final de partilha, acompanhado dos seguintes 

documentos: a) certidão negativa de débito municipal em nome do de cujus 

João Gualberto, bem como cópia reprográfica de seus documentos 

pessoais; b) Guia de Informação e Apuração do ITCMD, devidamente 

acompanhada da avaliação administrativa do acervo patrimonial 

inventariado, com o respectivo comprovante de recolhimento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo. 5. Ademais, intimem-se as herdeiras 

Carmezina, Pedrina, Maria Madalena e Arivaldete para colacionar aos 

autos as suas respectivas certidões de nascimento/casamento, conforme 

o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo ao decisum lançado em 

11 de abril de 2019 (ID 19234251). 6. Aportando ao feito o plano final de 

partilha, intimem-se as demais sucessoras, por seus patronos habilitados 

para, querendo, se manifestem em 15 (quinze) dias. 7. Após, ouça-se o 

Fisco Estadual para fins do disposto no art. 638, do CPC. 8. Na sequência, 

colha-se parecer ministerial. 9. Sem prejuízo, publique-se o decisum 

registrado no ID 26893824. Às providências. Rondonópolis-MT, 06 de abril 

de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006409-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006409-85.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada objetivando a fixação de alimentos provisórios formulado por 

INGRID EMANUELLE OLIVEIRA SOUZA em face de EVANDRO OLIVEIRA 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, requerendo a fixação 

de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos do demandado a serem pagos todo dia 10 diretamente em 

conta de titularidade da requerente. Aduz em sede de exordial que o 

requerido atualmente não vem contribuindo para o seu sustendo, contando 

atualmente com a ajuda para custeio de suas despesas tão somente por 

parte de sua genitora. Ademais, informa que malgrado tenha atingido a 

maioridade civil, dedica-se exclusivamente aos estudos, encontrando-se 

matriculada em Instituição de Ensino Superior Privada, cujo o adimplemento 

do serviço é realizado em sua integralidade por sua genitora. Pois bem, 

verifico que a parte autora pretende ver fixados a título de alimentos 

provisórios 30% dos rendimentos do seu genitor. Destarte, importante 

salientar que uma vez atingida a maioridade civil, os alimentos deixam de 

ser devidos em razão do poder familiar e passam a sê-lo em razão do 

parentesco. Deveras, para a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada pretendida pela parte autora, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é quanto 

à existência da probabilidade do direito. Extrai-se dos autos que a 

postulante é filha do requerido, conforme documento apresentado no ID 

31156130, contando atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, 

indicando à primeira vista, condições de prover o seu próprio sustento. Do 

mesmo modo, malgrado a parte tenha apresentado cópia da sua CTPS, 

dando conta do seu atual estado de desemprego, inexiste nos autos 

documento hábil a comprovar eventual impossibilidade do exercer 

atividade laborativa. Portanto, ausente neste momento o requisito da 

verossimilhança das alegações. Ainda, há a necessidade da conjunção de 

todos os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo 

de dano, este também se encontra ausente, porquanto apesar da autora 

ter carreado aos autos, atestado de vínculo com Instituição de Ensino 

Superior (ID 31156133), não consta no aludido documento informações de 

que o Curso exercido pela autora é ministrado em período integral, a ponto 

de inviabilizar o desenvolvimento de atividade laborativa. Posto isso, 

entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC não se 

fazem presentes, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência 

formulado na inicial. Contudo, no curso da instrução, este juízo poderá vir 

a rever tal posicionamento, em sendo a hipótese. 3. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). 4. Cite-se a parte requerida, 

intimando-a para contestar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

desde que o faça por intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, VI, e 341, 

todos do CPC). Em seguida, intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado, para que querendo manifeste-se, no prazo legal. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005816-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. Q. (AUTOR(A))

L. Q. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. S. (REU)

 

Processo: 1005816-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. I. Não são raras as 

ações investigatórias com pedidos de alimentos provisórios propostas 

neste foro e distribuídas para este Juízo. Em tais ações, no que concerne 

ao pedido de alimentos provisórios este Juízo tem indeferido a sua 

concessão com base em remansosa jurisprudência nacional no sentido de 

que a ausência de prova do parentesco entre as partes (filho e 

suposto-pai) inviabiliza o deferimento da pretensão liminar. Nesse sentido: 

“AGRAVO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO 

LIMINAR DE ALIMENTOS. PROVA PRECÁRIA DAS ALEGAÇÕES. PARA A 

CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NECESSÁRIA A 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA. NO CASO, 

É PRECÁRIA A PROVA DA EVENTUAL PATERNIDADE, DEVENDO SE 

AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NEGARAM PROVIMENTO.” (AI 

70001186329, Rel. RUI PORTANOVA, TRIBUNAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, julg. em 21/09/2000. G.n.). Assim, conforme se observa do julgado 

acima transcrito, não havendo indícios cabais ou provas pré-constituídas 

da probabilidade da existência de vínculo paterno-filial entre as partes, 

entendo que seria impossível deferir alimentos provisionais initio litis sem 

que o suposto-pai tenha sido ao menos citado para redargüir a filiação que 

lhe é imputada. Destarte, in casu, nesta fase processual, à luz do laudo 

pericial encartado no ID n. 24556224 tenho que o pleito de fixação de 

verba alimentar provisória merece acolhimento, porquanto existem 

elementos aptos a conferir a verossimilhança da alegação de paternidade, 

sobretudo porque já foi realizado o exame de DNA, e este apontou a 

probabilidade positiva de paternidade de 99,999%. Outrossim, mais do que 

possível é necessária a fixação provisória da pensão alimentícia, 

porquanto se cuida de prover o sustento de uma criança. Para corroborar 

a possibilidade de concessão de alimentos provisórios em sede de ação 

de investigação de paternidade, eis a ementa do julgado de lavra do TJRS, 

que já teve a oportunidade de manifestar sobre tal controvérsia: ‘AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Possível a fixação de alimentos provisórios 

em ação investigatória de paternidade assim que verificados indícios da 

verossimilhança das alegações do autor. Logo, havendo o investigado 

afirmado que teve envolvimento com a mãe do agravado no momento da 

concepção, devem ser mantidos os alimentos fixados. MINORAÇÃO DO 

VALOR DOS ALIMENTOS. O valor dos alimentos fixados, mesmo que 

provisoriamente, deve obedecer ao binômio necessidade/possibilidade. 

Nesse sentido, as necessidades do filho menor de idade são presumidas 

e a impossibilidade do pai deve ser robustamente comprovada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.’ (Agravo de Instrumento 

Nº 70026909879, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 11/12/2008). Assim, nesta excepcional 

hipótese hei por bem DEFERIR os alimentos provisórios postulados pelo 
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Requerente. Nesta senda, ARBITRO-OS em MEIO salário mínimo mensal, 

quantum atual de R$ 519,50, mediante IMEDIATO desconto em folha de 

pagamento junto ao empregador a ser depositado na conta bancária a ser 

indicada pela autora no prazo de cinco dias, cujo repasse haverá ser 

efetivado, até o dia dez de cada mês, ressaltando que o valor dos 

alimentos supra fixado poderá ser revisto a qualquer momento, bastando 

que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a 

alteração. No mais, visando conferir efetividade a presente decisão 

efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, obtendo as informações de 

que o requerido atualmente ostenta vinculo empregatício como 'afreatador', 

cuja data de admissão consta como sendo 24-1-2019, consoante 

documentos anexos. Assim, abra-se vista à Autora para que se digne em 

informar a conta bancária para depósito da verba alimentar, bem como o 

endereço atualizado do requerido. Após, OFICIE-SE ao empregador 

IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, conforme dados constantes 

do expediente anexo, encaminhando o expediente inclusive no e-mail 

i n f o r m a d o  n o  d o c u m e n t o  a n e x o  - 

CRISTIANO@ICCCONTABILIDADE.COM.BR.COM.BR. Do ofício conste a 

obrigação do empregador em implementar o imediato desconto mensal da 

verba alimentar na forma ora arbitrada, bem como para que o mesmo 

encaminhe ao juízo, no prazo de cinco dias, informações sobre os 3 

últimos rendimentos auferidos pelo requerido, incluíndo-se eventuais 

ganhos com horas extras e demais bonificações, sendo que em caso de 

ausência de resposta haverá a incidência das sanções penais e 

administrativas cabíveis e aplicáveis à especie. II. Tendo em vista a 

natureza da causa, em sintonia ao parecer ministerial retro, hei por bem 

designar Sessão de tentativa de Mediação para a data de 04 de setembro 

de 2020 às 13h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca. 

Destarte, intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência ora 

aprazada. No mais, dê-se ciência ao requerido acerca do laudo de ID n. 

24556224, ao requerido. Ainda, solicite-se a devolução da carta precatória 

expedida quando do recebimento da ação, devidamente cumprida. III. Em 

sendo inexitosa a r. tentativa, deverá o autor manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias, ficando desde já intimado para declinar as provas que 

pretende produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que deseja 

demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em caso de 

prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretende arrolar, para 

fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 2 de abril de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002367-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

 

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme 

opinado pelo Ministério Público, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

para se manifestar quanto aos comprovantes apresentados pelo 

executado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009695-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1009695-42.2018.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável proposta por SUELEN 

APARECIDA ALVES CORDEIRO em face de NATALÍCIO RIBEIRO DA 

SILVA, ambos bem qualificados nos autos. Sustenta a autora ter convivido 

maritalmente com o réu por aproximadamente treze anos, no período de 

julho de 2004 a outubro de 2017, sendo que no curso do relacionamento 

não houve a aquisição de bens aptos a partilha e nem mesmo foram 

contraídas dívidas. Explica também que durante o referido período não 

adveio o nascimento de filhos. Juntou documentos. Recebida a exordial 

determinou-se a citação pessoal do requerido que todavia restou 

prejudicada, tendo ele sido citado via edital. O Curador Especial ofertou 

contestação por negativa geral (ID 3140997). A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 3124493). Relatei o essencial. DECIDO. 

Apesar de citado, o requerido não apresentou contestação, estando 

configurada sua revelia. Diante da revelia e inexistindo interesse na 

produção de provas em audiência, possível o julgamento antecipado da 

lide (art. 355, II do Código de Processo Civil). Pois bem, o pedido inicial é 

procedente. A prova nos autos indica a convivência pública e duradoura 

entre as partes, consoante escritura pública encartada no ID n. 15977388. 

No mais, , não é necessário a coabitação sob o mesmo teto, tampouco que 

o casal tenha filhos em comum, mas sim que ambos adotem uma postura 

que seja compatível com a possibilidade de constituir uma família, sendo tal 

retratada no referido ato notarial. Ainda, esta claro que a pretensão da 

parte Requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo o 

vínculo existente com o Requerido apenas no papel estampado na referida 

escritura pública declaratória de união estável (ID 15977388). Por 

oportuno, confira-se: DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. VALIDADE. REVELIA DA RÉ. 1. Considerando que foram 

determinadas as diligências cabíveis para localização da ré e esta não foi 

localizada, é possível a citação por edital, pois se trata de pessoa que se 

encontra em lugar incerto e não sabido. Inteligência do art. 256, inc. II, do 

NCPC. 2. Como o autor pretendia apenas formalizar a dissolução da união 

estável que manteve com a ré, sem deduzir pleito alimentar ou patrimonial, 

e comprovou a união estável com a juntada aos autos da escritura pública 

de união estável, correto o seu reconhecimento e dissolução. 3. Não se 

pode desconsiderar a finalidade instrumental do processo, que consiste 

no melhor aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da 

sua finalidade de resolver uma relação jurídica de direito material. Recurso 

desprovido. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70075885483, Sétima Câmara 

Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 

28-02-2018). Pelo exposto, com fundamento no artigo 1.723 do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO a existência de 

união estável entre SUELEN APARECIDA ALVES CORDEIRO e NATALÍCIO 

RIBEIRO DA SILVA, no período compreendido entre 04 de julho de 2004 a 

outubro de 2017, dissolvendo-a, portanto. Tendo em vista que as partes 

reconheceram a existência da união estável mediante a lavratura de 

Escritura Pública (ID 15977388), preclusa a via recursal, expeça-se 

mandado de averbação da dissolução da união estável junto ao 

Tabelionato competente. Sem custas e honorários eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça gratuita. Neste particular, registro que tratando-se 

de processo necessário e não havendo impugnação ao pedido inicial 

(revelia), não há, também, sucumbência, fato esse que exclui a 

condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios. No mais, concedo em prol da parte requerida a 

gratuidade da Justiça haja vista não ter restado demonstrado ser pessoa 

detentora de expressiva posse. Oportunamente, arquivem-se os autos. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis, 15 de abril de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009092-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. O. (EXEQUENTE)

M. V. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009092-32.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando que 

malgrado devidamente intimado o demandado não dignou-se a efetuar o 

pagamento do débito alimentar, defiro o pedido de penhora on-line, 

registrando que é medida que de rigor se impõe, cujo objetivo, inclusive é 

consentâneo com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 
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qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição. Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em 

dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor RONIVALDO SEABRA SOUSA (CPF: 913.676.621-68), 

por meio do sistema BACENJUD, cujo resultado infrutífero apresentado 

segue anexo. No mais, efetivo pesquisa perante o sistema RENAJUD, 

encontrando-se dois veículos registrados em nome do executado, 

conforme extrato anexo. Registro que sobre referidos bens recai gravame 

de alienação fiduciária, razão pela qual deixo de lançar qualquer restrição. 

2. A par do noticiado descumprimento da ordem exarada no ID 23804503, 

reitere-se a expedição de oficio à empresa empregadora para que efetive 

o desconto dos alimentos vincendos diretamente em folha de pagamento 

do demandado, consignando no r. expediente os dados bancários da 

parte exequente informados na exordial. Fixo o prazo de até cinco dias 

para que aporte aos autos resposta dando conta do comprimento, sob 

pena de incorrer na tipificação do art. 22 da Lei 5.478/68. Transcorrendo o 

prazo in albis, encaminhe-se cópia integral do presente feito ao Ministério 

Público para apuração de eventual infração penal. Por outro lado, intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, formular pedido apto ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 15 abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002683-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. D. S. (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. I. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº. 1002683-40.2019.8.11.0003 Vistos etc., Verifico a inexistência de 

nulidades a declarar ou outras irregularidades para sanar, razão pela qual 

declaro saneado o processo. Não há questões de direito controvertidas, 

posto não haver divergência entre as partes quanto a interpretação ou 

conteúdo de norma jurídica. Desta forma, diante das ponderações tecidas 

no parecer ministerial registrado no ID 31102368, designo audiência de 

instrução para o dia 26 de agosto de 2020, às 15 horas e 30 minutos, a fim 

de proceder com a oitiva do adotando Sr. ALEX GABRIEL MATHIUZO DE 

SOUSA, conforme inteligência do art. 166, §1º, inciso I da lei 8069/1990. 

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. Claudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004860-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NATAL TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS TOCHETTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

COMPAREÇA NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, A 

PARTIR DO DIA 05 DE MAIO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002022-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002022-27.2020.8.11.0003. Vistos etc., De início, malgrado a petição 

derradeira, denota-se que a parte autora indicou ao polo passivo tão 

somente dois sucessores do falecido. No entanto, consta na certidão de 

óbito que o falecido deixou 05 filhos, de modo que a legitimidade passiva 

para figurar em tal demanda é de todos os descendentes do ‘de cujus’, eis 

que eventual provimento da causa atingirá diretamente o quinhão de cada 

sucessor. Destarte, na derradeira tentativa de evitar a extinção prematura 

do feito, faculto a requerente promover, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, a retificação da inicial para fins de indicar ao polo passivo 

todos os sucessores de Auto Lopes Domingues, devidamente qualificados 

e com respectivos endereços, para fins de viabilizar a citação, consoante 

observação lançada na certidão de óbito, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006862-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

V. N. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

G. S. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006862-85.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO LITIGIOSA 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS” 

ajuizada por Luis Carlos Lopes da Silva em face Marinete da Silva Souza, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, narra o requerente que 

conheceu a requerida e começaram a namorar em meados do ano de 

2008 e a partir de junho ano de 2009 iniciaram a convivência pública com 

coabitação sob as égides da união estável perdurando até outubro de 

2016. Afirma que na constância da união, o casal adquiriu por doação um 

lote de terreno para construção no bairro Alfredo de Castro, sendo no 

local edificado uma residência para moradia do casal, assim como a 

aquisição dos bens móveis que guarneciam o lar. Ao final, postula pela 

pelo reconhecimento e a dissolução da união estável, assim como a 

partilha dos bens indicados na proporção de metade para cada ligante, 

assim como o pagamento de aluguel em seu favor em razão do uso 

exclusivo do imóvel pela requerida. Juntou documentos. Em decisão 

inaugural (ID 10124582), foram concedidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como agendada audiência de conciliação, cuja 

sessão restou infrutífera (ID 11471499). Em sede de contestação, a 

requerida reconhece a existência da união estável vivenciada com o 

autor, no entanto, argumenta que conheceu o autor em meados do ano de 

2011 e em agosto do ano de 2012 decidiram morar juntos, perdurando a 

convivência, portanto, pelo interregno de agosto de 2012 até junho de 

2015. Na oportunidade, afirma que o autor propôs construir no lote que já 

pertencia a requerida de modo que, concorda com a meação da 

construção da moradia, edificada no curso do relacionamento conjugal. 

Por fim, requer seja a demanda julgada parcialmente procedente em 

relação ao reconhecimento da união estável no período de agosto/2012 

até junho/2015 bem com a partilha tão somente em relação à edificação da 

residência no lote pertencente a requerida. Réplica ao ID 12652712 

retificando o pedido relacionado a partilha do bem imóvel e impugnando as 

demais assertivas lançadas na defesa. Devidamente instados (ID 

15743272), as partes especificaram as provas que pretendiam produzir 

(ID 16756783 e 17035903). Ato contínuo, o processo foi saneado e 

organizado, indeferindo na ocasião a fixação de aluguéis vindicados, 

concedendo as benesses da Justiça Gratuita em favor da demandada, 

assim como agendando data para produção da prova oral. Na 

oportunidade, consignou-se deliberações imprescindíveis ao regular 

andamento do processo que foram parcialmente atendidas pelas partes 

(ID 19526124). Ao ID 24724422 aportou laudo de avaliação indireta 

realizado no imóvel objeto da controvérsia. Audiência de Instrução e 

Julgamento realizada consoante termo ao ID 26634748, com a oitiva das 

testemunhas arroladas pelos litigantes oportunamente. Na ocasião, 
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declarou-se encerrada a instrução processual concedendo prazo as 

partes para apresentação das razões finais. Memoriais finais escritos 

ancorados aos ID’s 26898224 e 27066629. É o relatório. Decido. Cuida-se 

de ‘AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS” ajuizada por Luis Carlos Lopes da Silva em face 

Marinete da Silva Souza, devidamente qualificados nos autos, pugnando, 

em síntese, pelo reconhecimento e dissolução da união estável no período 

de junho ano de 2009 até outubro de 2016, bem como a partilha dos bens 

adquiridos na constância da relação more uxória. Com relação ao pedido 

de reconhecimento e dissolução da união estável havida entre os 

litigantes, é de trivial sabença que a Constituição Federal confere à união 

estável o status de entidade familiar, garantindo-lhe a proteção do Estado, 

nos termos do artigo 226, §3º, que dispõe: "Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) §3º. Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento." A seu turno, o Código Civil destaca no artigo 1.723 que "É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família". Importante 

registrar, que os requisitos legais são cumulativos, isto é, não basta que 

haja apenas convivência entre o casal. É imperioso que essa convivência 

seja pública, contínua, duradoura e, em especial, voltada à constituição de 

uma família. Com relação a este último requisito, está sedimentado o 

entendimento segundo o qual não basta que um casal conviva sob o 

mesmo teto, preste auxílio material mutuamente e manifeste afeto 

recíproco, até porque, um simples namoro abarca tais características. 

Logo, é necessária a demonstração de que a convivência tenha por 

objetivo a formação de uma unidade familiar, pautada pela affectio 

maritalis. Destarte, é certo que a união estável sendo constitucionalmente 

considerada como entidade familiar equiparada ao casamento, gera para 

os conviventes sequelas jurídicas. Assim, tem-se que esta modalidade de 

entidade que inicia e termina espontaneamente com o fim da vida em 

comum, vez que desprovida das formalidades próprias do casamento, 

sendo certo que a intervenção judicial é cabível para o acertamento das 

sequelas advindas daquele relacionamento. Com efeito, in casu, o período 

de convivência pública é controverso entre as partes. Nesse ponto, o 

autor aduz que as partes conviveram entre o período de junho/2009 até 

outubro/2016 e, por outro lado, a requerida sustenta que as partes 

relacionaram-se maritalmente no interregno de agosto/2012 até 

junho/2015. A prova testemunhal produzida pela parte autora vai ao 

encontro das assertivas registradas na inicial, validando o período de 

junho/2009 até outubro/2016. Contudo, o autor declarou na réplica 

ofertada ao ID 12652417 que de fato, a requerida Marinete adquiriu o 

terreno quando as partes ainda não coabitavam. Sob essa perspectiva, a 

testemunha arrolada pela demandada, Sra. Valdivina Nunes de Siqueira 

Santana assevera que a requerida Marinete adquiriu o lote de terreno 

antes da convivência com o autor, uma vez que a mudança para o r. local 

ocorreu sete anos anteriores a data da audiência (que foi realizada em 

28/11/2019). Nesse norte encontro nos autos “ficha para cadastramento 

sócio-econômico” datado de 17/07/2009, o qual refere-se ao período 

anterior ao relacionamento quando a requerida iniciou o processo junto 

aos programas de Habitação da Prefeitura Municipal assim como 

manuscrito demonstrando que rede de água foi ligada no local na data de 

27/08/2012. Diante disso, tem-se que o início da convivência entre as 

partes ocorreu em agosto do ano de 2012, quando houve a mudança da 

requerida para o lote adquirido no bairro Alfredo de Castro/Grande 

Conquista. Por outro lado, não há nenhuma prova sumária documental 

relativamente ao término da relação conjugal. E desta forma, as partes 

apresentam o marco final controvertido. Não obstante, no contexto 

apresentado, ambas as testemunhas da parte autora afirmaram que o 

relacionamento findou no ano de 2016 enquanto as testemunhas da 

demandada não souberam precisar o período de falência da relação 

conjugal, sendo a testemunha Sra. Giovana Santos de Aguiar, afirmou que 

faria uns quatro anos da data da audiência (que foi realizada em 

28/11/2019). Diante disso, por ausência de documentos que corroborem, 

cabalmente, as assertivas das partes, em harmonia a prova testemunhal 

colhida durante a instrução, tem que a relação de união estável havida 

entre as partes findou em outubro do ano de 2016. PARTILHA Neste 

ponto, ressalta-se que o montante dos bens partilháveis é composto por 

todos aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união e que 

existam no termo final da relação conjugal. Demais, salvo contrato escrito 

entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, 

o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), com exclusão 

daqueles previstos pelo artigo 1.659 do Código Civil, in verbis: "Art. 1.659. 

Excluem-se da comunhão: I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, 

e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou 

sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II – os bens adquiridos com 

valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação 

dos bens particulares; III – as obrigações anteriores ao casamento; IV – as 

obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do 

casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 

VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, 

meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes." Importa salientar 

que, no regime de comunhão parcial de bens, pouco importa, para fins de 

partilha, qual dos cônjuges tenha efetivamente despendido recursos 

financeiros na aquisição de bens, até porque há presunção legal de 

esforço comum do outro cônjuge, e somente em ocasiões excepcionais, 

por expressa previsão legal 1.659, do Código Civil, é que permite-se a 

exclusão de bens da comunhão. "(...) Na verdade, para a evolução 

jurisprudencial e legal, já agora com o art. 1.725 do Código Civil de 2002, o 

que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a contribuição 

financeira, mas, sim, a participação direta e indireta representada pela 

solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida, na 

presença em todos os momentos da convivência, base da família, fonte do 

êxito pessoal e profissional de seus membros (...)" (STJ – 3ª T. – REsp 

736.627/PR – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. 11.04.2006 – 

RSTJ205:292). 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). 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). Pois bem, no que tange ao pedido de 

partilha do bem imóvel indicado na inicial, verifico que a requerida 

demonstrou que o mesmo foi adquirido antes do início da união estável, 

fato inclusive reconhecido pelo autor em sede de impugnação à 

contestação (ID 12652712). Nesse compasso, as testemunhas do autor 

Sr. Alessandro Souza de Arruda Moura e Marcilio Alves de Souza afirmam 

que a construção da casa que serviu de moradia ao casal foi erigida pelo 

autor, em razão da sua profissão de pedreiro, no período da convivência 

pública e notória com a requerida. Por sua vez, as testemunhas da 

requerida não correlacionam fatos capazes de afastar tais afirmações do 

demandante. De mais a mais, os litigantes reconhecem, outrossim, a 

edificação de uma residência no lote no curso da união estável. Destarte, 

denota-se do feito que a edificação foi erigida no decorrer do 

relacionamento das partes, sendo imperioso, portanto, a partilha da 

construção edificada no imóvel em apreço, devendo a requerida ressarcir 

o requerente de metade de referida edificação, cujo valor será auferido 

por ocasião da liquidação de sentença, notadamente diante da ausência 

de notas fiscais e ou avaliação técnica direta correspondente unicamente 

a r. construção. Diante dessas ponderações, ACOLHO a partilha da 

aludida edificação constituída sobre o lote localizado na R12, Q9 L21 do 

bairro Alfredo de Castro/Grande Conquista nesta cidade, valor este a ser 

auferido por ocasião da liquidação de sentença, a qual deverá ser 

instruída com documentos correlatos a tal desiderato, devendo a requerida 

ressarcir ao autor o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da 

construção. Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis em 

favor da parte autora, INACOLHO a concessão da medida pleiteada, haja 

vista ser o imóvel corresponder a propriedade exclusiva da demandada, 

nos termos acima delineados, sendo assegurado ao mesmo apenas o 

ressarcimento quanto a meação alusiva a edificação firmada sobre o 

imóvel no curso do relacionamento. Assim, não há se falar em 

copropriedade ou relação condominial entre os litigantes capaz de ensejar 

a fixação, neste Juízo, dos pretensos aluguéis. Por fim e no mesmo 

sentido DESACOLHO o pedido de partilha dos bens móveis que 

guarneciam a residência do 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 ou cupons fiscais. Assim, malgrado a requerida tenha 
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instruído sua defesa com notas fiscais relativas a aquisição de fogão, 

geladeira, roupeiro tais foram adquiridos pela pessoa de Isabel Gomes da 

Silva, sendo entregues no bairro Jardim Santa Clara, no decorrer do ano 

de 2013 não havendo qualquer evidência lançada pelo autor a fim de 

afastar as assertivas da requerida. Nesse compasso, é tudo o que basta 

para a solução desta lide. Os demais argumentos tecidos pelas partes não 

são capazes de infirmar a conclusão deste juízo. Neste sentido, o 

enunciado nº 12, da ENFAM: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do 

§ 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões 

cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de 

questão subordinante.”. Por derradeiro, cumpre assentar que se 

considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, 

observando-se que é pacífico no E. STJ que, tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos 

legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 

18205/SP, Min. FélixFischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Posto isso, JULGO em 

parte PROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação para 

reconhecer e dissolver a união estável havida entre Luis Carlos Lopes da 

Silva e Marinete da Silva Souza, no interregno de agosto/2012 até outubro 

de 2016, resguardando eventuais direitos de terceiros, erros e omissões. 

A partilha dos bens fica definida conforme fundamentação antes lançada. 

Por fim, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Face ao resultado do julgamento e a sucumbência preponderante da parte 

autora, levando-se em consideração a natureza da ação e o trabalho 

efetivado e o tempo despendido (CPC, art. 85, 8º), condeno-a ao 

pagamento de honorários de sucumbência que fixo em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), cuja verba haverá de ser depositada em prol do Fundo da 

Defensoria Pública de Mato Grosso. Ressalte-se que a exigibilidade das 

referidas verbas ficarão suspensas enquanto perdurar a impossibilidade 

da parte em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que milita 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 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. Preclusa a via 

recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se os autos e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004846-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES COELHO (INVENTARIANTE)

MARIA INES COELHO (REQUERENTE)

ROGERIO CARLOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS COELHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004846-56.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que o plano de 

partilha apresentado ao ID 31097889 não atende as observações do 

decisum retro (ID 30686207, item ‘3’), havendo a cessão/doação recíproca 

entre os habilitados, no que tange a meação da cônjuge supérstite e aos 

direitos hereditários dos demais sucessores, influindo, inclusive, no valor 

da causa, por considerar a totalidade dos bens ao revés da meação do de 

cujus, intime-se o inventariante para que, pretendendo a homologação do 

plano de partilha vertido no ID 31097889, traga ao feito os instrumentos de 

cessão de direitos e doação (exemplo, imóvel de RGI nº. 14.005, cessão 

de direitos de Rogerio em prol de Romildo e doação da meação da 

sobrevivente ao r. herdeiro), consoante alhures deliberado, em 15 

(quinze) dias. A propósito, denota-se que os bens relegados à viúva 

suplantam o quantum de R$ 387.177,47,00 (trezentos e oitenta e sete mil 

cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), aludido na 

petição retro. Escoado o prazo, tornem-me conclusos. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006592-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. N. G. (REQUERENTE)

M. Q. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006592-56.2020.8.11.0003 Vistos, etc. Cuida-se de ‘Ação Divórcio 

Consensual com Partilha’ formulado por SANDRA APARECIDA DO 

NASCIMENTO GOIVINHO e MARCOS QUEIROZ GOIVINHO, ambos bem 

qualificados nos autos. As partes pugnam pela dissolução do vínculo 

matrimonial precedentemente vivenciado entre si, vez que encontram-se 

separados de fato desde fevereiro do corrente ano, pugnando pela 

partilha dos bens amealhados na constância do matrimonio, conforme 

disposições vertidas na peça exordial (ID 31247820). Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Relatei o essencial. Decido. Prima facie, 

processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade processual. 

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. Cuida-se de 

Divorcio Consensual, formulado por SANDRA APARECIDA DO 

NASCIMENTO GOIVINHO e MARCOS QUEIROZ GOIVINHO, ambos bem 

qualificados nos autos, pretendendo ver dissolvido o vínculo matrimonial 

havida entre eles, assim como partilhado os bens adquiridos na 

constância do casamento. Pois bem, verifica-se que as partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Os requerentes são casados 

consoante certidão vertida no ID 31247829. Em se tratando de pedido da 

espécie, em consonância com a Emenda Constitucional nº 66, publicada 

em 13.07.2010, com entrada em vigor na data da publicação - que suprimiu 

o requisito temporal na dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio – 

não mais se exige a comprovação do transcurso de qualquer prazo para a 

decretação do divórcio, tampouco do transcurso do prazo a contar da 

data da decisão que julgou a separação (art. 226, par. 6º, da Constituição 

Federal). Todavia, em relação à partilha dos bens, ressai dos autos que as 

partes são meras detentoras de direitos sob o imóvel registrado na 

matrícula de nº 98088 (ID 31247832), porquanto o mesmo encontra-se 

alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Destarte, vale anotar 

que ainda que inexistente a propriedade formal sobre o mesmo, as partes 

são titulares de direitos sobre o mesmo, que por sua vez possui valor 

patrimonial e pode ser alienado judicialmente, desde que preservados as 

garantias da instituição credora. Deveras, a pretensa homologação do 

acordo tal qual ora celebrado, não tem o poder de modificar ou transferir 

direitos reais sobre bem partilhado, apenas declara ou reconhece direitos, 

conforme previsão do art. 843 e 844 do Código Civil. Malgrado, a pretensa 

homologação só produziria efeitos em relação à r. instituição financeira 

mediante a sua anuência expressa ou depois de quitada a dívida do bem 

ao norte mencionado, tratar-se-á como cláusula não escrita perante 

referido terceiro. Assim, cabe ao juízo tão somente homologar a 

manifestação de vontade das partes, mormente em relação a situação 

fática trazida à baila, já que, conforme ora disposto, a presente sentença 

não tem o condão de modificar ou alterar direitos sobre o imóvel perante 

terceiro não integrante à demanda e sem sua expressa anuência. Desta 

forma, com a ressalva acima apontada tenho que a pretensão é passível 

de homologação, com caráter vinculativo apenas entre as partes 

interessadas, resguardando-se o direito da instituição financeira. Posto 

isso, HOMOLOGO por sentença, e para que todos os efeitos legais surtam 

o acordo realizado entre as partes e por via de consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO de SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO GOIVINHO e 

MARCOS QUEIROZ GOIVINHO, com fundamento no art. 226, §6º, da 

Constituição Federal, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A requerente voltará a 

utilizar o nome de solteira. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários ante a forma adotada para o deslinde da controvérsia. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, inciso I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após, arquive-se. P.I. 
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Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012920-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER KENJI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

GLAUCIA AKEMI DE PAULA KIDA (REQUERENTE)

MARILENE CURY MUSSI KIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISAHIRO KIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL DE CASTRO CORREA OAB - SP291854 (ADVOGADO(A))

TEREZA CRISTINA COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intime-se o inventariante para apresentar o plano final de partilha, bem 

como a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos moldes 

do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC, eis que se 

trata de documento indispensável ao deslinde da presente ação, no lapso 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002691-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA QUEIROZ GOIVINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DONALIA MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SILVANA LUCAS DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

NELSON LUCAS DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ORIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

NILSON LUCAS DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

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

FRANCISCA DE OLIVEIRA BARBOSA (HERDEIRO)

 

Intimação da inventariante para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 

dias, instruir o feito com o plano final de partilha, acompanhado dos 

seguintes documentos: a) certidão negativa de débito estadual em nome 

da de cujus; b) certidão de nascimento/casamento da falecida, conforme o 

caso; c) certidão de óbito de Felisberto e Maria Helena; d) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a comprovação do 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo; e) certidão de 

matrícula dos imóveis sob RGI nº. 15391, 6240 e 6241.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004406-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MONALISA FERREIRA CASTRO OAB - 941.491.271-15 (REPRESENTANTE)

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

WELINGTON MAURICIO DE CASTRO OAB - 795.485.121-49 

(REPRESENTANTE)

MONICA FERREIRA DE CASTRO OAB - 003.582.611-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004406-60.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra. 2. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial, a fim de instruir o feito com a cópia do assento civil do falecido, bem 

como dos herdeiros ora habilitados, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que 

se trata de documento indispensável a propositura do feito. Outrossim, 

considerando que “a via do alvará judicial é admitida quando se trata 

apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos em 

contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 13/08/2003), esclareça acerca da 

existência de bens deixados pelo de cujus, notadamente diante da 

informação registrada na certidão de óbito (ID 30168366). Ainda, ante a 

existência da companheira supérstite Merjanis Rosa Coelho (ID 30169251), 

não representada nos autos, deverão os herdeiros comprovar a 

concordância expressa da r. meeira em relação ao pleito inaugural, a par 

de autorizar o levantamento de eventuais valores, de forma exclusiva, em 

prol dos requerentes, porquanto incabível perquirir r. anuência nos autos, 

eis que se trata de procedimento estreito de jurisdição graciosa, onde não 

se admite a contenciosidade e a realização de diligências estranhas ao 

rito. Em caso de inércia, registro que o levantamento dos numerários 

deverá resguardar a meação da companheira sobrevivente, isto é, no 

patamar de 50% (cinquenta por cento), ficando o saldo a cargo dos 

autores. 3. Escoado o prazo, tornem-me conclusos. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012657-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. F. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1012657-38.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por IVANI FERNANDA FERREIRA DA 

SILVA RODRIGUES em face de JOSÉ CARMO RODRIGUES, na qual 

pretende a autora a majoração da pensão alimentícia que lhe é paga pelo 

requerido. Alega que a pensão de 64,3 % do salário mínimo mensal 

tornou-se insuficiente, visto que ingressou em curso superior e suas 

despesas aumentaram, pelo que requer seja a pensão alimentícia elevada 

para o quantum equivalente a dois salários mínimos mensais ou 1/3 dos 

vencimentos auferidos pelo requerido. Por força da decisão vertida no ID 

n. 16623946 deferiu-se em parte o provimento liminar vindicado 

majorando-se a verba alimentar para o montante equivalente a um salário 

mínimo nacional. A realização da audiência de conciliação restou 

prejudicada (ID 18383704). Adiante, o requerido contestou a ação, 

requerendo sua improcedência, alegando que a autora reside com sua 

genitora, sendo maior e saudável, estando em fase produtiva podendo 

trabalhar e se sustentar. Apresentou reconvenção na qual postula que 

seja extinta a obrigação de prestar alimentos à reconvinda, por já haver 

alcançado a maioridade, bem como pela alteração na capacidade 

financeira dele, reconvinte, que hoje constituiu nova família e possui duas 

crianças para sustentar, sendo que uma delas é acometida de problemas 

de saúde dependendo do tratamento a ser disponibilizado pelo SUS ante a 

ausência de condições financeiras em custear a intervenção na rede 

privada. Alternativamente, pugna pela minoração da verba alimentar para o 

patamar de 20 % do salário mínimo nacional. Apresentou documentos. A 

autora deixou de manifestar-se sobre referidas arguições, silenciando-se. 

Por força do decisum vertido no ID n. 25190289, deferiu-se a gratuidade 

da Justiça em prol do requerido e saneou-se o processo. Na oportunidade, 

juntou-se extrato extraído do sistema CAGED ilustrando o vínculo 

laborativo exercido pela autora (ID 25319301). O Requerido-reconvinte 

trouxe aos autos a decisão proferida pela Corte Superior em sede de 

agravo de instrumento interposto atacando a decisão inaugural, restando 

provida a irresignação por ele manejada, mantendo-se a verba alimentar 

no quantum primitivo de 64,3 ¨% do salário mínimo nacional. Pugnou pela 

expedição de oficio ao empregador para que o desconto em folha de 

pagamento seja efetivado em sintonia a r. decisão e, ainda, a 

apresentação de comprovante de recebimento de salário pela autora. A 

Autora-reconvinda aduziu estar regularmente matriculada em instituição de 

ensino superior (ID 27478776), juntando o documento de ID 27478778. O 

Réu-reconviente apresentou memoriais (ID 28901037) reiterando o pedido 

de exoneração do encargo alimentar. Carreou material fotográfico 

retratando o suposto estado gestacional da autora, aduzindo estar ela 

vivendo em união estável com o genitor do nascituro (ID 28902116, 
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28902115, 28902117 e 28902118). A Autora-reconvinda reiterou o pedido 

inicial aduzindo necessitar da verba alimentar para custeio dos estudos (ID 

31244563). É o relatório. Fundamento. Decido. A ação, com pedido de 

majoração dos alimentos, deve ser julgada improcedente. Por outro lado, a 

reconvenção, com pleito de exoneração, merece ser acolhida. Assim 

delibero considerando primordialmente que a Autora é maior e capaz, não 

tendo ela demonstrado a sua necessidade na continuidade da verba 

alimentar, eis que está matriculada em instituição de ensino superior, 

exercendo concomitantemente, de longa data, atividade laborativa com 

proventos consideráveis a sua mantença. Isso porque, pelo que dos autos 

consta, a requerente possui 22 (vinte e dois) anos de idade, atualmente 

em suposta atividade de estudante e desempenhando a função de 

operadora de caixa, deixando ela de demonstrar os atuais rendimentos, 

porquanto o salário contratual disposto no documento de ID n. 25319301 é 

supostamente datado do tempo da sua admissão no trabalho (28/12/2018). 

Destarte, inexiste amparo legal apto a manter a obrigação alimentar 

prestada pelo genitor em favor da r. filha, porquanto se trata de pessoa 

aparentemente saudável, capaz de prover o próprio sustento pelo seu 

labor, estando inclusive em relacionamento amoroso aparentemente 

estável haja vista o material fotográfico encartado aos memoriais de ID 

28901037 retratando o estágio gestacional da Autora (art.1.695 do CC). 

Ensina Regina Beatriz Tavares da Silva que “O instituto dos alimentos 

entre parentes compreende a prestação do que é necessário à educação 

independentemente da condição de menoridade, como princípio de 

solidariedade familiar. Pacificou-se na jurisprudência o princípio de que a 

cessação da menoridade não é causa excludente do dever alimentar. Com 

a maioridade, embora cesse o dever de sustento dos pais para com os 

filhos, pela extinção do poder familiar (art. 1.635, III), persiste a obrigação 

alimentar se comprovado que os filhos não têm meios próprios de 

subsistência e necessitam de recursos para a educação” (in “Novo 

Código Civil Comentado”/coordenador Ricardo Fiuza, São Ainda, não se 

demonstrou efetivamente o montante necessário a subsistência da parte 

autora, isto é, o que excederia aos seus proventos também sequer 

demonstrados. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS - EXONERAÇÃO - ALIMENTANDO - ALCANCE DA 

MAIORIDADE - MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA - SUSTENTO 

PRÓPRIO - CAPACIDADE - ARTIGO 1.699 - CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. À luz 

da norma trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do 

pedido revisional/exoneratório de alimentos está condicionada à efetiva 

demonstração de mudança na situação financeira de quem recebe ou 

presta os alimentos. O alcance da maioridade pelo alimentando, somado à 

comprovação de que ele aufere renda própria, podendo, com ela, prover o 

próprio sustento, autoriza a procedência do pedido exoneratório. Recurso 

desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0525.14.021702-3/002, Relator(a): 

Des.Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, 

publicação da súmula em 06/03/2018). Ademais, embora tenha alegado 

que atualmente está matriculada no curso de Tecnologia em Gestão e 

Empreendedorismo (ID 27478778), fato é que exceto o ‘histórico escolar’, 

deixou-se de trazer comprovante de frequência escolar e documento 

elucidativo apto a demonstrar termo final do referido curso de graduação. 

Nesse passo, ressalto que à requerente foi conferida a oportunidade de 

informar comprovar suas atividades acadêmicas, frequência escolar, bem 

como seus rendimentos, deixando de fazê-lo de forma satisfatória. Ou 

seja, o que aqui se observa, é que a autora – com plena capacidade 

laborativa - pretende ultimar referida graduação na faculdade particular, 

não se sabendo por quanto tempo e qual seria a previsão para o término e 

conclusão dos estudos. Não subsistem, pois, elementos de convicção que 

recomendem a redução da prestação alimentar, revelando-se 

aconselhável, de fato, a sua exoneração. Deveras, na hipótese, não 

restou comprovado que os rendimentos mensais da autora sejam 

insuficientes a sua própria subsistência, tampouco que o réu possa 

prolongar a prestação alimentar antes fixada, sem prejuízo de seu 

sustento, notadamente em razão da existência de dependentes menores 

de idade, diga-se de passagem, duas crianças com oito e sete anos de 

idade (ID 19066075 e 19066084), ou seja, em fase de pleno 

desenvolvimento sócio-educacional. Portanto, não se justifica manter os 

alimentos em favor da requerente, que tem condições de provê-las por si, 

ou seja, os alimentos podem até ser convenientes para a alimentada, mas 

não são imprescindíveis, como bem se observou do deslinde probatório. 

Ilustro: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS - CONDIÇÕES DE 

EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA, MESMO CURSANDO FACULDADE - 

SENTENÇA REFORMADA. Os fatos de as alimentandas terem atingido a 

maioridade civil, estarem estudando curso que não lhes exige dedicação 

exclusiva - uma delas com bolsa de estudo integral - e já terem exercido 

atividade laborativa implicam a procedência do pedido de exoneração da 

obrigação alimentar formulado pelo alimentante. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.407343-6/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2015, publicação da súmula em 

07/07/2015). Ora, se a autora não se desincumbe do encargo processual 

de demonstrar requisitos para a subsistência dos alimentos, é necessário 

concluir que não faz jus a elevação do quantum. Por outro lado, sendo 

maior e capaz, e não demonstrando que faça jus a prorrogação do 

crédito, necessário concluir que o encargo deve ser extinto. Ainda, o fato 

de o genitor possuir condições financeiras superiores às da filha não 

contribui para que seja mantido, ‘ad eternum’, o sustento da prole 

plenamente capaz de prover a própria subsistência. Demais disso, o curso 

no qual a requerida se matriculou, possui amplas condições de auferir-lhe 

renda apta a prover o próprio sustento, sem onerar o ora requerente, 

notadamente em face de a demandada já possuir experiência profissional 

(ID 25319302). Este é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. REGIME DE 

ESTUDOS COMPATÍVEL COM O TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Alcançada a 

maioridade do filho a pensão alimentícia pode subsistir em razão da 

relação de parentesco e não mais com base no dever de sustento. 

Incumbe à filha maior o ônus de comprovar a necessidade dos alimentos, 

demonstrando sua incapacidade de prover sua própria mantença. 

Observadas as condições sociais dos envolvidos, a frequência a aulas 

não implica na necessidade de alimentos se o regime de estudos é 

compatível com o desempenho de atividade remunerada. Recurso não 

provido.” (TJMG - Processo AC 10512120042217003 MG. Câmaras Cíveis 

/ 4ª CÂMARA CÍVEL. Publicação em 08/07/2015. Relatora Heloisa Combat). 

'CIVIL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - EXTINÇÃO DO 

PODER FAMILIAR - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE 

PARENTESCO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERENIDADE DA NECESSIDADE 

ALIMENTAR - ALIMENTOS EXONERADOS - RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os pais têm o dever de sustentar seus 

filhos menores em razão do poder familiar que sobre eles exercem. 2. 

Alcançada a maioridade civil, imediatamente cessa o poder familiar e todos 

os seus corolários, inclusive o dever de sustento a ele inerente (artigo 

1635, inciso III, do CC/02). 3. Eventual perenidade da necessidade 

alimentar pode justificar a manutenção dos alimentos em razão da relação 

de parentesco, contanto que o interessado demonstre sua necessidade 

em recebê-los e a capacidade de quem está obrigado a provê-los. 4. Se o 

alimentando adquire a capacidade para a vida civil, mas não se exime do 

ônus da prova que lhe incumbe em relação à sua necessidade alimentar, 

correta a exoneração dos alimentos que lhe vinham sendo pagos por seu 

genitor. 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido' 

(20060310079264APC, Relator BENITO TIEZZI, 2ª Turma Cível, TJDF, 

julgado em 22/11/2006, DJ 12/04/2007 p. 89). Para finalizar, merece 

destaque ainda anotar que o Requerido tem outros filhos, duas crianças, 

conforme documentos de ID's 19066075 e 19066084. Consoante aduzido 

em sede de contestação, referidos dependentes, menores, estudam em 

Escola Pública, inclusive a pequena M. F. A. de O. R (D. N. 20-11-2011), 

faz o seu tratamento de saúde perante rede pública de saúde da cidade 

de Cuiabá (ID 19066084). Ora, se o Requerido-reconvinte não tem 

condições de propiciar estudo de melhor qualidade e atendimento perante 

a rede privada de saúde para seus filhos menores, compadecendo com a 

sabida instrução deficiente proporcionada pela Escola Pública e 

dependendo da indefinida espera na total resolução do restabelecimento 

da saúde de sua filha criança, por certo não pode ser compelido a prestar 

alimentos para a filha maior, que se trata de cidadã maior e capaz, e que, 

por sua condição pessoal deve, em princípio e nas condições pessoais 

destacadas, prover sua própria subsistência. Por fim, é bom ter em mente 

que a pensão alimentícia não pode servir como estímulo ao parasitismo da 

alimentanda, sobretudo porque, ao que tudo indica, ela é jovem, saudável 

e apta ao trabalho, podendo-devendo prover o seu sustento sem 

necessidade da colaboração paterna. Assim, a improcedência da ação e a 

procedência da reconvenção, são medidas que se impõem. Nesse 

compasso, é tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais 

argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão 

deste juízo. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: “Não ofende a 
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norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão 

que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em 

razão da análise anterior de questão subordinante.”. Por derradeiro, 

cumpre assentar que se considera prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no E. 

STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. FélixFischer, DJ 08.05.2006, p. 24). 

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo 

improcedente a AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por IVANI 

FERNANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES. Outrossim, julgo 

procedente o pedido aduzido na RECONVENÇÃO apresentada por JOSÉ 

CARMO RODRIGUES contra IVANI FERNANDA FERREIRA DA SILVA 

RODRIGUES, para declarar extinta a obrigação alimentícia do reconvinte 

para com a reconvinda, exonerando-o do encargo. Pois bem, em análise 

agora exauriente, verifico que a autora atingiu a maioridade e, até então, 

vem percebendo alimentos de seu pai, ora réu, sem que deles necessite, 

porquanto exerce atividade remunerada. Logo, depreende-se a 

probabilidade do direito invocado. O perigo da demora, por sua vez, reside 

em que, em caso de recurso, dotado de efeito suspensivo, o réu, além de 

contar com dois filhos menores para sustentar, poderá sofrer mais 

prejuízos, já que continuará obrigado, até o trânsito em julgado, no 

pagamento de alimentos a uma pessoa maior, capaz e que comprovada e 

inequivocadamente não mais necessita. Forte nestas razões, suspendo 

de imediato a obrigação alimentar em comento. Oficie-se à fonte pagadora 

(Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato 

Grosso) para cessar definitivamente os descontos da prestação 

alimentícia destinada à autora. Ante ao regime de teletrabalho instituído 

pela Portaria Conjunta nº. 249/2020-TJMT, faculto ao requerido informar o 

e-mail para remessa do aludido expediente, conferindo-se a efetividade ao 

presente comando. Tendo em vista a sucumbência da parte 

requerente/reconvinda, condeno-a ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios em favor do (a) 

patrono (a) do réu/reconvinte, de forma una, que fixo prudentemente, em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo considerando a natureza da 

demanda, o trabalho efetivado e o tempo despendido, consoante o que 

determina o art. 85, §1º e 8º, do CPC. Todavia, resta suspensa a cobrança 

das verbas sucumbenciais acima dispostas, uma vez que a Autora milita 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. P.I 

Rondonópolis, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009803-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1009803-71.2018.8.11.0003. Vistos etc., MARCELO GUIOMAR 

DE OLIVEIRA devidamente qualificado e representado propôs a presente 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de SILVANA ELIZETE BENDER DE 

OLIVEIRA, também qualificada. Relata a parte autora que contraiu núpcias 

com a ré na data de 12 de outubro de 2003, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Citada via edital o curador 

especial apresentou contestação por negativa geral (ID 29070076. O 

Autor ratificou o pedido inicial (ID 31295511). Relatei o essencial. 

Fundamento. DECIDO. Prima facie, considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Pois bem, considerando a delimitação do pedido autoral, tenho que 

não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo certo que o direito de 

ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível do casal, de modo 

que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da revelia, notadamente 

porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de fato e não de direito. 

Ademais, resta claro que a pretensão do Requerente é apenas definir a 

sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal existente com a 

Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do 

Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 

2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais exige para o deferimento 

do pedido inicial, a comprovação de que o casal se encontre separado de 

fato por mais de dois anos. O fato de ter havido a separação de longa 

data, constitui-se indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e 

torna possível pedido de extinção do vínculo matrimonial. Quanto ao nome 

conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste particular, assinalo que 

sendo o nome direito da personalidade previsto no artigo 16 do Código 

Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o patronímico da 

esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua personalidade, 

bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o cônjuge 

interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, confira-se 

a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Uma vez 

alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do casamento pelo 

divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, 

uma vez que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente 

incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe 

indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é que no divórcio, o 

cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com 

relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível a perda tácita ou 

presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado 

como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por 

isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da 

pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua 

própria manifestação de vontade. (...) Trata-se de direito da personalidade 

que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores personalíssimos do titular, 

somente podendo lhe ser subtraído por sua expressa manifestação de 

vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 

2011, p. 415/416). Posto isso, decreto o DIVÓRCIO de MARCELO 

GUIOMAR DE OLIVEIRA e SILVANA ELIZETE BENDER DE OLIVEIRA, com 

fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, 

IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Deixo de pronunciar-me em relação aos bens ante a declaração de 

inexistência. A divorcianda continuará a utilizar o nome de casada. Sem 

custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. 

Neste particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009601-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1009601-94.2018.8.11.0003 Vistos etc., FRANCISCO ALVES 

DA SILVA, devidamente qualificado e representado, propôs a presente 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de ALDA MARIA DE OLIVEIRA DA 

SILVA, também qualificada. Relata a parte autora que contraiu núpcias 

com a ré na data de 20 de dezembro de 1980, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Citada via edital o curador 

especial apresentou contestação por negativa geral (ID 28891159). O 

Autor ratificou o pedido inicial (ID 31295516). Relatei o essencial. 

Fundamento. DECIDO. Prima facie, considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Pois bem, considerando a delimitação do pedido autoral, tenho que 

não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo certo que o direito de 
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ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível do casal, de modo 

que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da revelia, notadamente 

porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de fato e não de direito. 

Ademais, resta claro que a pretensão do Requerente é apenas definir a 

sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal existente com a 

Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do 

Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 

2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais exige para o deferimento 

do pedido inicial, a comprovação de que o casal se encontre separado de 

fato por mais de dois anos. O fato de ter havido a separação de longa 

data, constitui-se indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e 

torna possível pedido de extinção do vínculo matrimonial. Quanto ao nome 

conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste particular, assinalo que 

sendo o nome direito da personalidade previsto no artigo 16 do Código 

Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o patronímico da 

esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua personalidade, 

bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o cônjuge 

interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, confira-se 

a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Uma vez 

alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do casamento pelo 

divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, 

uma vez que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente 

incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe 

indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é que no divórcio, o 

cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com 

relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível a perda tácita ou 

presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado 

como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por 

isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da 

pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua 

própria manifestação de vontade. (...) Trata-se de direito da personalidade 

que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores personalíssimos do titular, 

somente podendo lhe ser subtraído por sua expressa manifestação de 

vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 

2011, p. 415/416). Posto isso, decreto o DIVÓRCIO de FRANCISCO ALVES 

DA SILVA e ALDA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no 

artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 

todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens ante a declaração de inexistência. A 

divorcianda continuará a utilizar o nome de casada. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Neste 

particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001039-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001039-62.2019.8.11.0003. Vistos etc., JOSÉ MILITINO 

COSTA, devidamente qualificado e representado, propôs a presente ação 

de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de MARIA INÊS FERREIRA COSTA, 

também qualificada. Relata a parte autora que contraiu núpcias com a ré 

na data de 31/10/1986, sob o regime de comunhão parcial de bens, 

inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado procedente o 

pedido. Junta documentos. Citada via edital, o curador especial apresentou 

contestação por negativa geral (ID 28889940). O Autor ratificou o pedido 

inicial (ID 31295519). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima 

facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Pois bem, 

considerando a delimitação do pedido autoral, tenho que não há que se 

falar em direitos indisponíveis, sendo certo que o direito de ruptura do 

vínculo matrimonial é um direito disponível do casal, de modo que 

perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da revelia, notadamente 

porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de fato e não de direito. 

Ademais, resta claro que a pretensão do Requerente é apenas definir a 

sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal existente com a 

Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do 

Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 

2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais exige para o deferimento 

do pedido inicial, a comprovação de que o casal se encontre separado de 

fato por mais de dois anos. O fato de ter havido a separação de longa 

data, constitui-se indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e 

torna possível pedido de extinção do vínculo matrimonial. Quanto ao nome 

conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste particular, assinalo que 

sendo o nome direito da personalidade previsto no artigo 16 do Código 

Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o patronímico da 

esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua personalidade, 

bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o cônjuge 

interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, confira-se 

a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Uma vez 

alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do casamento pelo 

divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, 

uma vez que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente 

incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe 

indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é que no divórcio, o 

cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com 

relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível a perda tácita ou 

presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado 

como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por 

isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da 

pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua 

própria manifestação de vontade. (...) Trata-se de direito da personalidade 

que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores personalíssimos do titular, 

somente podendo lhe ser subtraído por sua expressa manifestação de 

vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 

2011, p. 415/416). Posto isso, decreto o DIVÓRCIO de JOSÉ MILITINO 

COSTA e MARIA INÊS FERREIRA COSTA com fundamento no artigo 1580, 

§ 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 

6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens ante a declaração de inexistência. A 

divorcianda continuará a utilizar o nome de casada. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Neste 

particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015214-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1015214-61.2019.8.11.0003 Vistos etc., Retifique-se o expediente 

encaminhado à Caixa Econômica Federal (ID 27880496), nos termos do ID 

26667002, item ‘2’. Outrossim, intime-se a parte autora para esclarecer o 

interesse em perquirir as demais instituições financeiras apuradas via 

extrato emitido perante o Sistema BacenJud (ID 26667005), bem como 

para instruir o feito com a certidão de casamento da de cujus, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso positivo, oficie-se as r. agências bancárias, nos 

termos do decisum inaugural. Não havendo interesse na diligência, 

tornem-me conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis/MT, 

16 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001125-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001125-33.2019.8.11.0003 Vistos etc., ROSALINA 

CRISÓSTOMO DE SOUSA, devidamente qualificada e representada propôs 

a presente ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de JOELSON CICERO 

DOS SANTOS, também qualificado. Relata a parte autora que contraiu 

núpcias com a parte ré na data de 12/11/2006, sob o regime de comunhão 

parcial de bens,estando separados de fato há mais de cinco anos, 

inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado procedente o 

pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital da parte requerida. 

A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por 

negativa geral (ID 28893324). A autora pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (ID 31295526). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima 

facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da Requerente 

é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal 

existente com o Requerido apenas no papel. Com efeito, à luz da redação 

dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de fato de longa data, constitui-se indubitavelmente em 

motivo bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do 

vínculo matrimonial. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste 

particular, assinalo que sendo o nome direito da personalidade previsto no 

artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o 

patronímico da esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua 

personalidade, bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o 

cônjuge interessado exerceu pessoalmente a opção. Ante o exposto, 

decreto o DIVÓRCIO de ROSALINA CRISÓSTOMO DE SOUSA SANTOS e 

JOELSON CICERO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 1580, § 2º do 

Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos 

bens, pois o casal nada tem a partilhar. A autora voltará a utilizar o nome 

de solteira (ROSALINA CRISÓSTOMO DE SOUSA). Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Neste 

particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

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. Oportunamente, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se. P. I. C. Rondonópolis, 16 de abril de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1006658-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. G. (EXEQUENTE)

A. D. B. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006658-36.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que não 

consta dos autos o título judicial que embasa sua pretensão executória, 

faculto a parte exequente apresentação do mesmo no prazo de 15 

(quinze) dias, eis que documento indispensável à propositura da ação, o 

indeferimento da inicial (CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único). Na 

oportunidade, deverá regularizar a representação processual da infante 

S. B. G., mediante a juntada de instrumento de procuração outorgado pela 

mesma à sua representante legal No mais, registro que compete à parte 

instruir o processo com o os documentos necessários, sob pena de 

carecer a ação dos pressupostos válidos e regular de desenvolvimento 

do processo conduzindo a extinção prematura do processo. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053845-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. R. R. (REQUERENTE)

G. K. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

K. D. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS OAB - MG101457 (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BARBOSA OAB - 092.475.756-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte autora para se manifestar acerca do teor da 

certidão de id. 31236144, em 05 (cinco) dias, nos termos do despacho de 

id. 31262952. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) 

Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044326-58.2019.8.11.0041

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:

ABRAAO DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n. 1044326-58.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 27841340, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039329-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR DE CARVALHO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM TADEU DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039329-32.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 280544399, até esta 

data o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041489-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARLUCE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1041489-30.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 27813460, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039225-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON COPETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039225-40.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 28054406, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040956-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CORTE SOUZA (REQUERIDO)

EDNA ALVES CORREIA CORTE SOUZA (REQUERIDO)

IGNEZ FELICIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCIONILO CORTE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040956-71.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 28053832, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013255-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29656513, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016919-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SCHRODER ROSA OAB - MS8079 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO CEZAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1016919-43.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a avaliação de imóvel, todavia, 

vê-se do documento de id. 31304291 que o bem objeto do ato deprecado 

está localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT. Diante de tal 

fato, e considerando o caráter itinerante das cartas precatórias (CPC, art. 

262), deverá a Secretaria promover o encaminhamento da presente à 

Comarca correspondente, mediante a adoção das providências 

necessárias. Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão, nos 
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termos e para os fins previstos no § único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, 

com prioridade. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013404-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1013404-51.2019.8.11.0003 (PJE) ; Processo Fisico: 

n. 8009-37.2015.811.0003 (784655)(digitalizado) Valor causa: R$ 

57.368,06; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA E 

OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) 

RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 

00.233.910/0001-14, endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido. 

02) JOSE ORIVALDO ORSI - CPF: 090.645.249-04: endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da decisão id. 25470076,pag 57/59, 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 de 30(trinta) dias, 

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, 15 de abril de 

2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002630-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Dados do Processo: Processo: 1002630-25.2020.8.11.0003 (PJE) 

; Processo Fisico digitalizado: 14932-79.2015.811.0003 (801417) Valor da 

causa: R$ 11.242,49; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116); 

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: 

EXECUTADO: HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - ME E OUTROS Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas(s) EXECUTADOS: 01) HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - 

ME - CNPJ: 10.849.086/0001-85, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido; 02) HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 895.679.351-49, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, para tomar ciência da Penhora e Avaliação realizado no Imóvel 

(Av. P-5, esquina com a Rua das Bromélias CONSTITUIDO pelo Lote de 

Terreno sob o nº 29, da Quadra “E”, Bairro Jardim Ágata , MATRÍCULA 

6.448 1ºCRI/NOVA MUTUM-MT, cidade de Nova Mutum-MT) IDS. Ns. 

30161194 e 30161197, sendo Avaliado no valor de R$ 70.000,00 , 

devendo a parte devedora bem como os seus cônjuges, se casados 

forem, para no prazo de trinta (30) dias para oferecimento de Embargos. 

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, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 15 de abril de 2020. Débora Yanez Pereira 

Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008714-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CARVALHO DORILEO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008714-47.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DIEGO CARVALHO DORILEO VISTO Intime-se o executado 

para, querendo, apresentar embargos, em 30 dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito BacenJud 2.0 - 

Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO terça-feira, 

14/04/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, 

Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para 

obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. 

Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20200004317216 Número do 

Processo: 1008714-47.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. 

Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio 

Barros Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de 

réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados 

clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique 

aqui. 007.245.741-40 - DIEGO CARVALHO DORILEO Respostas ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/03/2020 00:49 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 3.554,83 (03) Cumprida parcialmente 

por insuficiência de saldo. 1.231,79 1.231,79 17/03/2020 20:37 14/04/2020 

16:38:31 Transf. Valor ID:072020000004479030 Instituição:BANCO DO 

BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 

1.231,79 Não enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/03/2020 00:49 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

3.554,83 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 16/03/2020 19:59 BCO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/03/2020 00:49 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 3.554,83 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 17/03/2020 18:57 BCO SANTANDER / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 14/03/2020 00:49 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

3.554,83 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 17/03/2020 04:58 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010287-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010287-23.2017.8.11.0003. AUTOR(A): LENIRA PEREIRA DOS SANTOS 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO VISTO Intime-se a parte 

autora para manifestar-se nos autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 15 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003231-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins de direito, que nesta juntei o alvará, anexo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (REU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (REU)

KEITI AMARO DA SILVA (REU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (REU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (REU)

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (REU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (REU)

LEONEL ABRAO (REU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO(A))

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

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

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

DANIEL AYRES KALUME REIS OAB - DF17107 (ADVOGADO(A))

 

Juntada do comprovante de envio da Carta Precatória via Malote Digital. 

Impresso em: 01/04/2020 às 09:54 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120205039043 Documento: 

1001659-11.2018.8.11.0003_favoritos (1).pdf Remetente: SECRETARIA 

DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA - RONDONÓPOLIS ( 

DÉBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO ) Destinatário: SÃO PAULO - SETOR 

UNIFICADO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DA 

CAPITAL (Hely Lopes Meirelles) ( TJSP ) Data de Envio: 01/04/2020 

09:52:02 Assunto: Envio da Carta Precatória, referente ao processo: 

1001659-11.2018.8.11.0003. Solicitamos às providências necessárias 

para o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 183/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 15 de abril de 2020. Dados do processo: Processo: 

1002810-46.2017.8.11.0003(PJE; Valor causa: R$ 12.444,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária, Auxílio-Doença Acidentário]; Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA Parte Ré: REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ASSUNTO: REQUISIÇÃO 

DE PEQUENO VALOR(RPV) Senhor(a) Procurador(a): Nos termos da 

legislação em vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de 

sentença transitada em julgada, proferida nos autos de nº 

1002810-46.2017.8.11.0003(PJE), que tem como parte AUTORA: JOAO 

DO REIS COSTA OLIVEIRA e parte REQUERIDA : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir 

descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente ao PRINCIPAL 

em favor do autor : JOÃO DOS REIS COSTA DE OLIVEIRA – CPF: 

384.484.831-20, bem como , referente aos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS em favor da advogada TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI – CPF: 277.859.258-01,que deverá ser efetuado por meio do 

recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor líquido transferido via 

deposito judicial , com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO JOAO 

DO REIS COSTA OLIVEIRA R$ 10.463,79 R$ 0,00 29 0,00% R$ 0,00 R$ 

10.463,79 TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI R$ 1.046,38 R$ 0,00 0 

0,00% R$ 0,00 R$ 1.046,38 Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- sentença condenatória de ID. Nº. 15145783 e o 

acórdão (não houve recurso); II - sentença homologatória do valor devido 

de ID. Nº 27939472; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do 

processo de conhecimento de ID. Nº 16837019, como dos embargos à 

execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos de ID. Nº 22466300; V- certidão de 

decurso de prazo legal para oposição de embargos à execução de ID. Nº. 

27860794(CONCORDÂNCIA), ou cópia da decisão nestes proferida: (não 

houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as 

devidas deduções de fls. 31087224 VII- procuração com poderes 

expressos de ID. Nº. 6790724 ; Atenciosamente Francisco Rogério Barros 

Juiz de Direito AO(A) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

CNPJ: 29979036000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Arnaldo Estevan de 

Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004140-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1004140-73.2020.8.11.0003 (PJE) ; Processo Fisico 

Digitalizado: 00011010-64.2014.811.0003 codigo:756265 Valor causa: R$ 

10.107,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR. Pessoa(s) a 

ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - CPF: 712.620.591-00, endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 

30047888 - Pág. 10/12, 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 
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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, 16 de abril de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000875-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins de direito, que nesta data juntei o alvará, 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000231-28.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

REU: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME VISTO. Intime-se a 

requerida, por correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito do valor dos honorários periciais, sob pena do processo 

prosseguir sem a realização desse meio de prova. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009256-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CANDIDO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1009256-65.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de execução fiscal 

proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face de CARLOS 

CANDIDO DIA, visando receber crédito de IPTU. O executado juntou aos 

autos o comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 794,09 

(setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), equivalente a 

30% do crédito da exequente (R$ 2.646,94) e requereu o parcelamento do 

débito remanescente em 6 (seis) parcelas mensais. Requereu, ainda, o 

cancelamento da penhora que recaiu sobre a motocicleta e o deferimento 

da justiça gratuita (id. 25335842). Intimado para manifestar sobre o pedido 

de parcelamento, o Município de Rondonópolis alegou que o depósito de 

30%, no valor de R$ 794,09, foi realizado com base em demonstrativos 

desatualizados, juntados nos ids. 13562082 e 13562087 (R$ 2.646,94) e 

que o valor correto do débito até a data do depósito resultou no montante 

de R$ 3.172,70, sendo que o valor correto de 30% seria de R$ 951,81. 

Assim, requereu a complementação do depósito e o indeferimento dos 

pedidos de cancelamento da penhora e de justiça gratuita, este último por 

falta de prova da hipossuficiência. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. O executado requereu a concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, sob o argumento de que não pode arcar 

com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família 

(id. 25335848). Para comprovar suas alegações, juntou aos autos 

demonstrativo de pagamento, no valor líquido de R$ 2.034, 61 (id. 

25335850). Tendo em vista que o executado não tem condições de arcar 

com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita e declaro suspensa a obrigação de 

pagamento das custas judiciais enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte executada. Se dentro de 05 anos, a executada não puder satisfazer 

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil). DO PARCELAMENTO. A Lei 11.382/2006, com o ideal de 

efetividade e economia processual, alterou as regras do processo de 

execução de título extrajudicial e concedeu ao devedor o direito de 

parcelar o débito exequendo, desde que preenchidos os requisitos do art. 

916, in verbis: “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”. Como se vê, o deferimento do parcelamento 

judicial depende do depósito prévio de 30% (trinta por cento) do valor da 

dívida, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista que o depósito 

realizado pelo executado, em 18/10/2019 (R$ 794,09), foi calculado sobre 

o valor desatualizado do crédito (R$ 2.646,94). Por lado, também não se 

mostra correto a parcela pleiteada pelo Município (R$ 951,81), haja vista 

que nela está inclusa honorários advocatícios (R$ 288,43), cuja cobrança 

está suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Assim, 

considerando que o valor do crédito atualizado até a data do depósito 

(18/10/19) é de R$ 2.884,27 (atualizado pelo exequente – id. 26230093), o 

valor correto a ser depositado é R$ 865,28 (30% sobre o valor da 

execução atualizada). Assim, intime-se o executado para, no prazo de 10 

(dez) dias, complementar a diferença de R$ 71,19 entre depósito realizado 

(R$ 794,09) e o de fato devido (R$ 865,28), relativo ao percentual de 30% 

sobre o valor da execução atualizada, sob pena de indeferimento do 

pedido de parcelamento. Ocorrendo o depósito na forma e prazo acima 

determinados, DEFIRO, desde já, o parcelamento do débito remanescente 

limitado ao máximo de 6 (seis) parcelas, tendo em vista que o Município 

não se opôs ao parcelamento. INDEFIRO o pedido de cancelamento da 

penhora, porque o parcelamento do débito após a penhora não acarreta 

na liberação da constrição, o que ocorre somente depois de quitada a 

obrigação. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira 

07 de abril de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CRUZ BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006340-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SABBAG PITOL (EXECUTADO)

PITOL COMERCIO DE SACOS PARA LIXO LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA CAVALHEIRO DE MATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DARIO OAB - SP265683 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006340-87.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PITOL COMERCIO DE SACOS PARA LIXO LTDA - ME, 

CAMILA CAVALHEIRO DE MATTOS, PAULO HENRIQUE SABBAG PITOL 

VISTO INDEFIRO o pedido de retirada da restrição perante o RENAJUD do 

veículo da executada CAMILHA CAVALHEIRO DE MATTOS, porque não há 

nenhum veículo registrado em seu nome, conforme extrato abaixo. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito Seja 

bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 13/04/2020 • 15h 51' 21'' 

• 08:48 Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir 
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Restrições Inserir Restrição Veicular A pesquisa não retornou resultados. 

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ 

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD Pesquisar 2.3.0 Setor 

de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - 

Brasília-DF

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015028-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS R N LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA 

(EXECUTADO)

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do Processo: Processo: 1015028-38.2019.8.11.0003 (PJE); 

Valor causa: R$ 56.577,65 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL Parte Autora: ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS R N LTDA – 

ME E OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADOS: 01) 

MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA, CPF: 

003.104.591-09, 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. REFERÊNCIA: COBRANÇA 

DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra as partes 

acimas descritas referente a CDA Nº 20123894- ORIGEM: Órgão: SEFAZ . 

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, 15 de abril de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006810-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MOYA (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: 1006810-89.2017.8.11.0003 (PJE); 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.282,37; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: SERGIO MOYA Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) EXECUTADO: SERGIO MOYA, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 101.380.489-91, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT 

contra a parte executada acima qualificada decorrente do não pagamento 

do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2013,2014,2015- Certidão(ões) de 

Dívida Ativa, de nº(s) : 40396/2017. 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, 16 de abril de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002931-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES (EXECUTADO)

MERCADO E CONVENIENCIA GOUVEIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS VINNICIUS GOUVEIA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002931-74.2017.8.11.0003. VISTO. MARCUS VINNICIUS 

GOUVEIA SOARES e FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES, por meio 

da Defensoria Pública, ajuizaram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na 

Ação de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando nulidade da citação por edital, em razão da ausência de 

localização pessoal e esgotamento de todos os meios para localização 

das partes executadas, bem como do edital de citação expedido, por não 

preencher os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso IV, da LEF 

Sustentam, ainda, a ocorrência da prescrição, pois entre a data da 

constituição do crédito tributário referente à infração 19.10.1, fato gerador 

03/2012, e o despacho que determinou a citação, transcorreu o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos (Id. 30874546). A Fazenda Pública 

Estadual ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando 

todos os argumentos levantados pelos excipientes (Id. 31172448). É o 

relatório. Decido. NULIDADE DA CITAÇÃO As alegações dos executados 

não merecem prosperar. Na execução fiscal a citação deve observar o 

disposto no art. 8º da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não 

retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça ou por 

edital. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: SEGUNDO O 

ART. 8º DA LEI 6.830/30, A CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO 

FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS 

MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO 

E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS 

TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/03/2009, DJE 

06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO 

CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC (Rel. Min. 

Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa que, "na 

execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei 6.830/80, a citação 

do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr êxito na 

via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, 

fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No presente 

caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para se localizar a executada, para se 

chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta Corte Superior teria 

necessariamente de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o 
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que lhe é vedado, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo 

regimental não provido. (AGRG NO RESP 1096510 / BA, RELATOR 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJE 24/06/2009). 

No caso em debate, as tentativas de citação pelo correio restaram 

frustradas (Id. 9091673 e 9091687). Além disso, foi certificado por mais 

de um Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de 

citação, ser desconhecido o paradeiro dos executados (Id. 9769776, 

10651770, 10972285 e 12532699). Assim, frustradas as tentativas de 

citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação 

editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a 

demonstração de qualquer outro meio para a sua localização. Ademais, o 

fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos 

no artigo 8º, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si 

só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a 

demonstração de efetivo prejuízo. Na hipótese, o edital expedido (Id. 

16474123) deixou de constar tão somente a data e o número da inscrição 

no Registro da Dívida Ativa, o que não representa nenhum prejuízo às 

partes devedoras. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR 

EDITAL. OMISSÃO DE PRÉ-NOME. AUSÊNCIA DA DATA E NÚMERO DA 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PROCESSO E DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Observados os requisitos insertos nos artigos 231 e 232 do CPC, já que 

o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, válida se 

mostra a citação por edital. 2. Não há que se declarar a nulidade se não 

for demonstrado prejuízo à parte, devendo ser observados os princípios 

da instrumentalidade das formas e celeridade processual, bem como o 

brocardo pas de nullité sans grief. (TJMG; AGIN 1.0521.98.002970-1/002; 

Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 31/01/2013; DJEMG 

14/02/2013). PRESCRIÇÃO A prescrição da pretensão executiva 

encontra-se disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, 

alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. 

Distribuída a petição inicial em 10/05/2017, posteriormente ao início da 

vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o que se 

deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a redação atual do inciso 

I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho de 

citação do devedor interrompe o prazo prescricional. “Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, 

parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão 

somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do 

executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida 

lei complementar, qual seja, 9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 

1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 10/10/2012). No 

caso em debate, observo que ocorreu a prescrição do crédito tributário 

referente à infração 19.10.1, com fato gerador 03/2012. O art. 174 do 

Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Denota-se que a execução fiscal foi ajuizada em 

10/05/2017 (Id. 6649178), após o transcurso do prazo prescricional, já 

que a constituição definitiva do citado crédito ocorreu em 30/04/2012 (Id. 

6649178, pág. 4). Logo, decorridos mais de cinco anos entre a 

constituição definitiva do crédito (Infração 19.10.1 – Fato Gerador 

03/2012) e a distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a 

prescrição. Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a 

exceção de pré-executividade proposta por MARCUS VINNICIUS GOUVEIA 

SOARES e FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES, tão somente para 

declarar a prescrição do crédito tributário constituído em 30/04/2012 

(Infração 19.10.1 – Fato Gerador 03/2012). A execução deverá 

prosseguir em relação aos demais créditos exigidos neste feito. Deixo de 

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula nº 421 - Honorários Advocatícios à 

Defensoria Pública Contra Pessoa Jurídica de Direito Público. Os 

honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela 

atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” Decorrido 

o prazo legal sem a interposição de recurso, transfira o valor penhorado 

nos autos para a conta do exequente. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010079-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1010079-68.2019.8.11.0003 VISTO. Proceda ao 

desbloqueio do valor de R$ 7.611,91, via sistema BACENJUD, por se tratar 

de proventos de aposentadoria, conforme decisão proferida no id. 

25006822. Em relação aos valores bloqueados e transferidos para a conta 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na importância de 

R$ 2.449,30 (id. 23830535) e R$ 118.414,75 (id. 25006822), embora 

intimado, o executado não apresentou manifestação (artigo 854, §3º) ou 

interpôs embargos (certidão do id. 30020760), de modo que converto a 

indisponibilidade em penhora, nos termos do artigo 854, § 5º, do CPC. 

Expeça-se ofício a conta única para vincular a estes autos os valores de 

R$ 2.449,30 (id. 23830535) e R$ 118.414,75 (id. 25006822). Em seguida, 

DEFIRO o levantamento, mediante alvará eletrônico, dos referido valores 

penhorados, de acordo com a conta indicada pela Fazenda Pública no id. 

26864332. Após o levantamento dos valores, intime-se a exequente para 

juntar aos autos nova CDA constando o valor devido, já abatido a quantia 

levantada. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000776-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Quitadas as custas, cancele-se 

a penhora de bens realizada nos autos. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693874 Nr: 6345-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLEN NORA SCHIMITH, LEANDRO NUNES 

DA SILVA, JOELSON MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT, Dr. Marco 
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Antonio Chagas Ribeiro - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador ()Dr. 

Marco Antônio Chagas Ribeiro) da parte requerida(Joelson Moraes da 

Silva, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 705906 Nr: 2460-81.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAFAEL ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2460-81.2020.811.0064 – Cód. 705906Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de PEDRO RAFAEL 

ALVES SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, caput, 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ocorrido em 08.03.2020.É o 

necessário. Fundamento e decido. (...) juris, havendo, portanto, a 

necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento 

da ação penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação 

do (s) acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706051 Nr: 2542-15.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Considerando a informação do acusado ao ser notificado que sua defesa 

é patrocinada pelo DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, intimo-o 

para apresentar defesa preliminar no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006492-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. Z. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS  DECIS Ã O  P r o c e s s o : 

1006492-04.2020.8.11.0003. PARTE AUTORA: BARBARA LUZA PARTE 

RE: GEORGIA ZANOTTO Vistos etc. Trata-se de requerimento de 

providências protetivas formulado por BARBARA LUZA em desfavor de 

GEORGIA ZANOTTO, ambas qualificadas, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06 

(Maria da Penha). Inicialmente, PROCESSEM-SE os autos em Segredo de 

Justiça, conforme estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo 

Civil. O advogado da vítima postulou requerendo a aplicação das medidas 

protetivas. O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou 

em suma, pelo deferimento das medidas protetivas de urgência em favor 

da ofendida. Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima 

sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, 

configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela 

solicitadas. Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade 

humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina 

o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pela ofendida e dos seus dois filhos: I - 

Afastamento da agressora do lar, domicílio ou local de convivência; II - Não 

se aproximar da ofendida e dos seus dois filhos, dos familiares desta e 

das testemunhas, devendo permanecer a pelo menos 500 (quinhentos) 

metros de distância da ofendida e dos seus dois filhos; III- Proibição de ter 

qualquer tipo de contato com a ofendida e seus dois filhos, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV- Proibição de 

frequentar a residência da vítima e dos seus dois filhos e de seus 

familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica dos 

requerentes. Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a de que 

poderá utilizar o atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos 

Artigos 27 e 28, ambos da Lei nº 11.340/06, salvo se tiver advogado 

constituído. Expeça-se mandado de obrigação, notificação e citação à 

pretensa agressora, com advertência de que o descumprimento da ordem 

poderá sujeitá-lo à imediata PRISÃO, sem prejuízo da infração penal ao art. 

24-A da Lei 11.340/06. Conste do mandado, ainda, a possibilidade de ser 

requisitada pelo encarregado do cumprimento imediata força policial para a 

efetivação das medidas, independentemente de nova determinação 

judicial, ante a urgência no cumprimento (art. 22, §3º). Cumprida a medida, 

em homenagem a ampla defesa e ao contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV), 

CITE-SE a pretensa agressora para, querendo, contestar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela ofendida (NCPC, artigos 306 e 307). Intime-se a ofendida, 

dê-se ciência ao Ministério Público, e aguarde-se o feito na Secretaria, a 

fim de que apensados ao respectivo procedimento investigatório, desde 

que nada seja requerido. Realize-se o devido acompanhamento pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do 

estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em 

relação a agressora como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Cumpra-se, em plantão judicial. Sirva-se a presente decisão como 

mandado. Cumpra-se, em plantão judicial. Rondonópolis, 15 de Abril de 

2019. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654668 Nr: 4181-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código 654668

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos 

Artigo 129, § 9º, contra duas vítimas, Artigo 147 e 69, todos do código 

Penal, em observância ao diposto na Lei 11.340/06,

 Narra a denúncia que, em 03/02/2017, por volta das 20h30min, na 

residência comum do ex-casal, o acusado, com consciência e vontade, 
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com empurrões, puxões, socos e tapas, ofendeu a integridade corporal e 

a saúde da companheira Márcia Aparecida dos Santos Rocha Nascimento, 

provocando-lhe equimose no braço esquerdo e escoriações no segundo 

dedo da mão esquerda, conforme laudo de lesão corporal nº 0280.A.17.

Com empurrões, puxões, apertões, socos e tapas, ofedeu a integridade 

corporal e a saúde do filho Diogo Rocha do Nascimento, que à época 

possuía apenas 13 (treze) anos de idade, provocando-lhe escoriações do 

tipo ungueal, com equimoses nas regiões infrahioidea, carotídea e 

supraclavicular e escoriações com crosta hemática na região auricular 

esquerda, consoante laudo de lesão corporal nº 0281.A.17 de fls. 31/33.

Na mesma oportunidade, o acusado, com atos e palavras, ameaçou de 

causar mal injusto e grave contra a companheiro Márcia Aparecida dos 

Santos, conforme BOPJC 2017.43038 de fls. 10/11 e declarações 

vitimarias de fls. 12/15.

Infere-se da exordial acusatória que o acusado e a vítima Márcia eram 

casados e que eram pais de Diogo. Consta que o acusado já havia 

agredido as duas vítimas e ficava nervoso todas as vezes que ingeria 

bebida alcoólica..

 Consta que, no dia, hora e local dos fatos, o acusado, embriagado, 

injustificadamente, brigou com a vítima Diogo porque este estava no 

celular. A vítima Márcia pediu para que o acusado parasse porque Diogo 

estava de férias escolares, momento em que o acusado disse que Diogo 

tinha que arrumar um emprego em um lava-jato, mesmo possuindo 13 

(treze) anos. Não satisfeito, ainda foi para cima de Diogo, segurou-o, 

apertou-o contra o solo e lhe enforcou, provocando as lesões 

supracitadas, vindo a vítima Márcia a intervir em defesa do filho, quando o 

denunciado lhe deu socos e tapas, apertou-a e empurrou-a, provocando 

as lesões corporais constantes em seu laudo de lesão corporal.

Verifica-se que, ainda quanto à sequência dos fatos, enquanto Diogo 

corria para o quarto, o acusado continuou esmurranda a vítima Márcia, 

atirando-lhe objetos, dizendo que, caso ela saísse da casa, a mataria.

Com medo, as vítimas esperaram o acusado sair no dia seguinte para 

trabalhar e procuraram a delegacia especializada.

Ao ser interrogado em fase inquisitiva, o denunciado confessou os fatos.

A denúncia foi recebida em 02/08/2017, conforme observa-se à fl. 47.

O acusado foi devidamente citado em 24/08/2017, tendo apresentado 

resposta acusação em 05/09/2017, consoante fls. 53/54.

O feito continuou a seus ulteriores termos, ocorrendo a audiência de 

instrução e julgamento em 07/11/2018, foram colhidos os depoimentos das 

vítimas e o interrogatório do acusado, oportunidade em que o Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça, ofertou seus memoriais orais, 

pugnando pela condenação do acusado nos tipos penais descritos na 

denúncia, tudo conforme fls. 66/70.

Com vista dos autos, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

ofereceu memoriais, requerendo a absolvição do acusado quanto ao delito 

de ameaça contra a vítima Márcia Aparecida dos Santos Rocha 

Nascimento, a ausência de dolo ao lesioná-la, a incompetência desta vara 

especializada para julgar a lesão corporal contra a vítima Diogo Rocha e, 

subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão 

em favor do acusado.

Fora proferida sentença condenatória às fls. 77/85, condenando o 

acusado em relação aos crimes perpetrados contra a vítima Márcia 

Aparecida dos Santos Rocha Nascimento. Quanto ao menor Diogo Rocha 

do Nascimento, foi declara a a incompetência deste Juízo e remetidos os 

autos para redistribuição e remessa dos autos.

Após a sentença condenatória, o Ministério Público interpôs Recurso de 

Apelação, pugnando por sua reforma para que declarada a competência 

da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

para processar e julgar o crime de lesão corporal praticado, também, 

contra a vítima Diego Rocha do Nascimento, tudo conforme fls. 91/94.

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto pelo Ministério Público. (fls. 96/99)

Ao apreciar o recurso supracitado, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso proferiu acórdão de fls. 104/107, determinando 

que este Juízo Especializado aprecie os fatos delituosos em relação à 

vítima Diogo Rocha do Nascimento, sendo posteriormente as partes 

intimadas para oferecerem requerimentos. (fl. 113)

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se, ratificando os 

memoriais apresentados à fl. 66, a fim de que o réu seja condenado no 

Artigo 129, § 9º do Código Penal contra a vítima Diogo Rocha do 

Nascimento. (fl. 114)

A Defensoria Pública, em vista dos autos, pugnou pelo acolhimento parcial 

do pedido de alínea “b” dos memoriais de defesa de fl. 76, condenando o 

acusado como incurso no delito do Artigo 129, § 9º do Código Penal contra 

a vítima Diogo, com o reconhecimento da atenuante da confissão do 

acusado.

Após o que, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

 Consigno que, haja vista o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, às fls. 104/107, passo a apreciar os 

fatos, em tese, delituosos cometidos pelo acusado em face do 

adolescente Diogo Rocha do Nascimento.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado ANTÔNIO 

JOSÉ DO NASCIMENTO a prática do crime descrito no Artigo 129, §9º do 

Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:

 [...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

 [...]

§10° Nos casos previstos nos §§1° a 3° deste artigo, se as circunstâncias 

são as indicadas no §9° deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço)”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal da vítima nº 0281.A.17 (fls. 31/33 e 

mapa topográfico para localização das lesões de fl. 34), corroborado 

pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial como em 

Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

Portanto, analisando os exames periciais, conclui-se que a ocorrência do 

delito é irrefutável.

 No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da 

vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e 

inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião, bem 

como, pela confissão do mesmo.

Ademais, a vítima Diogo Rocha do Nascimento ao ser inquirida em Juízo, 

afirmou: “in verbis”: (mídia de fls. 70):

“(...)Que possui catorze anos; Que é filho do acusado Antônio; Que sua 

mãe é mais carinhosa que seu pai; Que seu pai é mais quieto, os dois 

quase não conversam; Que morou muito tempo com o pai e a mãe juntos; 

Que já viu seu pai brigando com sua mãe e a agredindo; Que estava 

mexendo no celular, seu pai já havia bebido cerveja e mandou que 

desligasse o celular; Que seu pai pegou em seu pescoço e sua mãe 

conseguiu tirar; Que quando o acusado bebe agora não fica mais alterado, 

mas quando era casado com sua mãe, ficava; Que acha que seu pai teria 

feito algo se sua mãe não tirasse ele; Que parece que o acusado estava 

com muito ódio; Que seu pescoço ficou vermelho; (...);

 Nesse sentido, é importante destacar o posicionamento jurisprudencial 

que dispõe, “in verbis”:

“Apelação criminal. Ministério Público. Lesão corporal. Violência doméstica. 

Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Não 

comprovação. Palavra da vítima e laudo pericial. Condenação. Recurso 

provido. I - Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o 

acervo probatório produzido, tanto na fase policial quanto judicial, 

demonstra a materialidade, a autoria e o dolo de lesionar a vítima. II - 

Recurso ministerial provido. TJ-RO - Apelação : APL 

00093827120138220002 RO 0009382-71.2013.822.0002. grifos nosso.”

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando as palavras da ofendida adquirem 

especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica 
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com as provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Por fim, o réu em seu interrogatório, confessou que agrediu a vítima, 

conforme se verifica na mídia de fl. 70, vejamos:“in verbis”:

 “(...) Que no início da noite levei ela para a faculdade e depois fomos a 

uma pizzaria, comemos, tomamos um chopp e depois fomos para a casa 

desse casal de amigos e levamos mais um pouco de cerveja. Ela estava 

estranha, usava bastante o celular, até então. Chegamos em casa umas 

04h30min da manhã, fui pro banho e voltei para pegar a toalha e ela 

estava mexendo no celular, automaticamente ela colocou o celular para 

carregar e eu perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que havia 

colocado para despertar. Que nesse momento fui até o celular e chegou 

uma mensagem e eu peguei para ler. Nessa hora ela veio pedindo o 

celular, eu virei para ler e acho que perdi o sentido das coisas, porque 

depois de tanto tempo junto com ela ter uma traição. Que começaram as 

agressões, tanto dela, como minha (...); Que tive uma torção no joelho (...); 

Que peguei a barra de ferro e fui pro lado da moto, mas larguei e fugi do 

local (...); Que não tivemos contato depois do ocorrido (...); Que dei socos 

e tapas, nada além disso (...); Que Jeferson era dono da chácara que eu 

estava ficando (...)”(sic).

Diante disso, entendo que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas 

satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime que 

foram confirmadas também pela confissão do denunciado.

Desta forma, verifico que as declarações do acusado coadunam com o 

laudo de lesão corporal de fls. 31/33, sobretudo, porque a vítima declarou 

de forma coerente as agressões que sofreu e, que estão em 

conformidade com o que consta no referido laudo:“in verbis”:

(...) DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

• Escoriações do tipo ungueal, com equimose em região infra hioidea, 

carotídea esquerda e supraclavicular esquerda;

• Escoriação com crosta hemática em região retro auricular esquerda.

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à indefesa vítima, 

foi imoderada e desproporcional.

 Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ANTÔNIO 

JOSÉ DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, com incurso no delito 

descrito no Artigo 129, § 9º do Código Penal

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

 A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do 

Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuia total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido 

com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o denunciado não os ostenta.

 III – Em relação à conduta social e à personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, 

provocando-lhe sofrimento físico e mental.

V - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser 

fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não 

incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa 

especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma 

de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob 

pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em 

desfavor do acusado.

De outra banda, verifica-se a presença da atenuante de confissão 

espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 

muito embora a confissão tenha sido qualificada.

 Ainda assim, atenuo a pena do acusado em 25 (vinte e cinco) dias.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria é a 

de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

 Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 06 (seis) 

meses e 05 (cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias 

de detenção em relação ao crime praticado contra a vítima Diogo Rocha do 

Nascimento.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , 

bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Por fim, isento o acusado do pagamento de custas judiciais.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu (por 

carta precatória) e o Defensor, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim 

como o Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 
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Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias; 6) Oficie-se ao Juízo da Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta comarca, remetendo-se ainda 

cópia da presente sentença.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658896 Nr: 7965-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Código: 658896

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Ricardo Martins de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, por ter, 

em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, § e 147, 

ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (Artigo 69 do 

Código Penal), com as implicações do Artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, em 21/06/2017, às 00h30min, na residência comum, 

localizada na Avenida Bahia, nº 1.040, Apartamento 05, Quitinete, Vila 

Salmem, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, 

com uma de uma barra de ferro, com diversos golpes e batendo sua 

cabeça na parede, ofendeu a integridade corporal e a saúde da 

companheira Letícia Martins de Oliveira, provocando equimoses 

avermelhadas e algumas arroxeadas, braço esquerdo e direito, torácica 

direita, face anterior do pescoço, perna direita e esquerda, coxa direita, 

conforme laudo de lesão corporal 1523.A.17 de fls. 32/34, bem como, por 

atos e palavras lhe ameaçou de morte, conforme BOPM 2017.206320 de 

fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 10.

Consta que, o denunciado e a vítima conviveram por 07 (sete) anos, 

sendo que a convivência do denunciado e da vítima, há tempos não 

estava em harmonia, inclusive, o denunciado teria agredido a vítima em 

outras oportunidades.

 Infere-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado, 

sem qualquer motivo aparente, munido com uma barra de ferro, desferiu 

vários golpes contra o corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas 

acima. Em seguida, o denunciado desferiu vários socos contra a cabeça 

da vítima e bateu a cabeça da mesma contra a parede. Consta que, 

durante as agressões, que perduraram por toda a noite, o denunciado 

ameaçou de matar a vítima.

 No dia seguinte, o denunciado, novamente, ameaçou a vítima de morte.

Interrogado, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer 

em silêncio.

 A denúncia foi recebida em 10/07/2017 (fls. 44/45).

 O acusado apresentou a resposta à acusação em 13/07/2017 (fls. 

68/76).

Consta do termo de audiência ocorrida no dia 03/09/2019 que, foram 

aplicadas as disposições do Artigo 367 do Código de Processo Penal, 

além de ter sido homologada a desistência de oitiva da testemunha Bianca 

Santos de Moura e a solicitação de informação acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida em relação à vítima, tudo conforme consta de 

fls. 132.

Já a vítima foi inquirida perante a Comarca de São José dos Pinhais/PR, em 

data de 27/03/2019, consoante consta de fls. 136/138.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os 

memoriais finais, requerendo em suma, a condenação do acusado como 

incurso nos Artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, além de 

pugnar pela condenação nos danos materiais e morais, consoante consta 

de fls. 139/142.

A combativa defesa, por sua vez, alegou, em suma, a ausência de 

materialidade delitiva, suficiente para embasar a sentença condenatória, 

em relação aos dois crimes imputados ao denunciado.

 Requereu, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação de 

regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direito, consoante consta de fls. 150/154.

 É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as 

condutas descritas no Artigo 129, § 9º e Artigo 147, ambos do Código 

Penal, c/c Lei 11.340/2006.

Inicialmente, verifica-se que o acusado era convivente da vítima, possuía 

relação íntima de afeto, circunstância que, aliada ao fato da infração penal 

ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo 

Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Portanto, ante a pluralidade de delitos, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

DA LESÃO CORPORAL:

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:

 [...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Lesão Corporal nº 

1523.A.17 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 37/39), 

corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial 

como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da 

vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e 

inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião.

Assim, consigno que o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial 

encontra-se encartado às fls. 15.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima 

Letícia Domingas Lemes, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte 

(termo de comparecimento fls. 137 e mídia audiovisual de fls. 138): “in 

verbis”:

“(...) Que confirma ter sofrido agressões pelo acusado, no dia descrito na 

denúncia; Que confirma ter sido agredida com golpe de barra de ferro; 

Que não deseja dar prosseguimento no processo; Que confirma todas as 

lesões descritas na denúncia; Que foi casada com o acusado por quase 

oito anos; Que não tem filhos com o acusado; Que a vítima pegou o celular 

do réu, quando ele ficou nervoso e começaram as agressões; Que tinham 

separado e reatado o relacionamento; Que a depoente confirma ter 

pegado o celular para olhar; Que a barra do ferro ficava dentro do carro e 

como tinham vendido o carro, a barra de ferro estava lá; Que não sabe 

esclarecer se o acusado estava embriagado; Que o acusado pegou a 

barra de ferro após o início da discussão; Que gritou pedindo ajuda; Que 

não recebeu ajuda; Que as agressões pararam quando o acusado foi 

dormir; Que registrou a ocorrência no dia seguinte, quando saiu para ir ao 

trabalho; Que a depoente sangrou muito; Que não está com o acusado; 

Que houve uma discussão, porém a depoente não partiu para agressão; 

Que não foi conversa amigável; Que confirma que o acusado agrediu a 

depoente na cabeça, batia contra a parede; Que o acusado batia a 

cabeça da depoente na parede; Que acredita que as lesões para eram 

para matar; Que empurrou a depoente contra a parede; Que o acusado 

segurou a vítima pelo braço; Que saiu de Rondonópolis foragida do 

acusado;” (sic)

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando as palavras da ofendida adquirem 
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especial relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica 

com as provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Já o acusado Ricardo Martins de Oliveira, não foi interrogado em Juízo, em 

razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal, consoante 

consta da decisão de fls. 132.

Diante disso, entendo que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas 

satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 1523.A.17, 

realizado na vítima Letícia Domingas Lemes tem o seguinte histórico:

 “ Relata ter sido agredida no período entre 23h00min de 20/06/2017 até 

02h00min de 21/06/2017. Nega gestação.” (sic)

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo médico Dr. 

Sinésio Gouveia de Alvarenga dá conta de que (fls. 37/39):

 “-Equimoses avermelhadas e algumas arroxeadas: braço esquerdo e 

direito; torácica direita; face anterior do pescoço; perna direita e esquerda; 

coxa direita;

- Queixa dor no crânio.” (sic)

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à indefesa vítima, 

foi imoderada e desproporcional.

 Ademais disso, não há que se falar em desclassificação para lesão 

corporal culposa, tendo em vista que o acusado assumiu o risco da 

conduta ao desferir os golpes, no dia dos fatos descritos na denúncia, 

com o único propósito de lesioná-la.

 Nesse mesmo sentindo, a conduta não se enquadra nos casos previstos 

para desclassificação de lesão culposa, conforme dispõe o Estatuto 

Penal.

 Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a agressão 

à mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei 

nº 11.340/2006.

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as 

respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que 

inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade 

ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em 

sentença.

DA AMEAÇA:

Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.” (sic)

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de 

representação de fls. 16.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos 

colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a 

ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao 

denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

O depoimento da vítima em sede extrajudicial encontra-se encartado às 

fls. 15.

Já em Juízo, a vítima Letícia Domingas Lemes, ao ser inquirida, confirmou 

os fatos narrados perante a autoridade policial, consoante depoimento 

acima descrito.

 Dessa forma, analisando a narrativa da vítima, não vislumbro nenhum 

indício de que ela esteja incriminando injustamente o acusado.

O acusado Ricardo Martins de Oliveira, por sua vez, não foi inquirido em 

Juízo, em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal.

 Ademais, frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave 

lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a 

tranquilidade da vítima, consoante observa-se das declarações da mesma 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme acima 

transcritas.

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial 

relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – 1) ALEGADA FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO 

À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – 

PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS 

DESCRITOS NA DENÚNCIA (AMEAÇA DE MORTE) – CONFISSÃO DO RÉU – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.1) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – 

PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO QUE LEVOU A 

PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE LEVOU A VÍTIMA A BUSCAR MEDIDAS 

PROTETIVAS – ÂNIMOS EXALTADOS QUE NÃO TORNA ATÍPICA A 

CONDUTA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL CONTIDO NO ART. 

147 DO CP – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃOESPONTÂNEA NA SENTENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 

PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 

231-STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(RE 597270-4/RS) – 3) RECONHECIMENTO DO SURSIS NA SENTENÇA – 

PLEITO DE REFORMA PARA FIXAR REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO – 

QUESTÃO A SER PLEITEADA QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – 

RECURSO IMPROVIDO.

 1. Não se falar em absolvição do apelante pelo delito de ameaça, 

porquanto a materialidade e a autoria delitiva está comprovada nestes 

autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo 

probatório, mormente no depoimento da vítima e pela própria confissão do 

réu, que firmemente relatou a ameaça empregada caso a ofendida 

procurasse a polícia. 1.1 A tese defensiva de que as ameaças teriam sido 

proferidas durante uma discussão ou momento em que réu e vítima 

estariam com ânimos exaltados não exclui a tipicidade delitiva, mormente 

quando a vítima ressalta que as discussões e xingamentos vinha 

ocorrendo há alguns dias, situação que se agravou para ameaça de morte 

caso a ofendida buscasse a justiça, fato que evidencia a natureza formal 

do crime, conduta que subsume ao tipo penal do artigo 147, do Código 

Penal.

2. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 

não é possível a respectiva redução da pena na segunda fase dosimétrica 

abaixo do mínimo legal, haja vista o impedimento materializado na Súmula 

nº 231 do STJ, consoante precedentes do STF.

3. A negativa de imposição do sursis, em prol da pretendida mantença do 

regime aberto, não merece guarida, estando escorreita a sentença 

originária que reconhece os requisitos para a sua aplicação, ao passo que 

a pretensão de ver ou não cumpridos fica a cargo do juízo das execuções 
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penais, em audiência admonitória onde o acusado poderá se manifestar 

quando ao seu cumprimento.

4. É certo que a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que 

procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e 

custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria 

condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de 

Processo Penal

 (Ap 80236/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, 

Publicado no DJE 12/11/2018)” (Grifos acrescidos).

Ademais, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo 

sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou 

claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaça 

contra ela.

Analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, 

conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 

comprovadas e as provas produzidas nos autos indicam que o acusado 

foi o autor do delito em tela.

Dessa forma, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do 

cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar 

ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito 

condenatório.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RICARDO 

MARTINS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, com incurso no delito 

descrito nos Artigos 69, 129, § 9º e 147, todos do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código 

Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

 III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, 

provocando-lhe sofrimento físico.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser 

fixada em 05 (cinco) meses de detenção.

 Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma 

circunstância agravante e/ou atenuante.

 Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) 

meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido.

 II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

 III – Observo que ao conduta social e personalidade são inerentes ao tipo 

penal.

IV – No que tange ao motivo do crime esta não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

 V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) 

meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena em 01 (um) mês de detenção.

De outra banda, inexistem circunstâncias atenuantes para serem 

reconhecidas.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 03 (três) meses de detenção.

 Por fim, na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) 

meses de detenção.

 CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em 

consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA, em 

08 (oito) meses de detenção, em relação aos crimes descritos nos Artigos 

69, 129, § 9º e Artigo 147, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que se torna impossível a aplicação isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais.

 Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença (por carta 

precatória), conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, o réu e o Defensor, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim 

como o Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 

Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693801 Nr: 6277-90.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL OSSEILY LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 6277-90.2019.811.0064 - Código: 693801.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656650 Nr: 6031-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA 

VERÍSSIMO - OAB:6612A, WALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:8053

 Processo: 6031-65.2017.811.0064 - Código: 656650

Vistos etc.

Não obstante tenha aportado o feito à conclusão, em tese, para proferir a 

sentença, converto o julgamento em diligência, considerando o teor das 

preliminares descritas nos memoriais da defesa de fls. 203/217.

 Diante disso, determino a expedição de Carta Precatória diretamente à 

Comarca de Cuiabá/MT, para que seja realizada a oitiva da testemunha 

Rejane da Silva Monteiro, no endereço informado na resposta à acusação 

à fl. 143, isso no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Com a devolução da missiva, dê-se vista do processo às partes para 

manifestarem-se requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pela acusação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 15 de abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659173 Nr: 8226-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Código: 659173

Vistos etc.

 Intime-se o causídico Dr. Francisco Silva, inscrito na OAB sob o nº 

18.408-A, para que manifeste-se acerca das testemunhas de defesa 

inquiridas em Juízo, após a apresentação dos memorias, visando evitar 

qualquer tipo de nulidade.

Após a manifestação da defesa, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008229-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE PAULA ANDRADE (AUTOR(A))

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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008229-11.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARLI DE PAULA ANDRADE RÉU: 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 NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 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 - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Certidão da contadoria Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007884-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA MATTANA TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

Custas e taxa.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000924-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVOARIA BOM DE BRASA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 630,09, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 216,99 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,53, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010393-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,52, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008985-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DE MIRANDA (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$618,87, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$205,47, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003679-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,29, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,89, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,16, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,76, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005120-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JERRI MARCOS PIAIA BRAIR (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$618,40, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$205,40, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003208-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN DE ASSUNCAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,20, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,80, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA VERAS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$637,85, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$224,45, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007648-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE CARVALHO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,15, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,75, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,20, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,80, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004076-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,59, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,75, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA CAVALCANTE (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$611,05, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$197,65, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003728-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,52, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,12, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,51, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$201,11, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005212-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,08, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,68, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$610,07, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$196,67, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 
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guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEVERSON MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$615,95, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$202,55, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO RIVAROLA ALCARAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$611,41, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,01, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$615,18, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$201,78, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003719-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM BASTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,42 sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,02, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004491-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO SORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,30, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$198,90, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILDO SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$610,35, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$196,95, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 
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nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,38, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,98, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BATISTA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,63, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,23, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005129-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$611,34, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$197,94, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003610-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$622,42, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$209,02, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009380-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORIEDSON PANTOJA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007182-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEIXOTO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 
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refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE AMORIM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,14, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,74, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$618,62, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$205,22, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TED PERALTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$615,82, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$202,42, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011237-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE SOUZA ROCHA (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007499-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012460-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI AMANDA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,26, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,86, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BEZERRA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$570,37, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$156,97, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007187-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,52, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,12, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010130-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UARLESSON DOS SANTOS FERNANDES (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,56, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,16, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008773-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI FRANCISCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PIZONI OAB - PR56574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBENE GUILHERME DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias , manifestar nos presentes 

autos requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008773-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI FRANCISCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PIZONI OAB - PR56574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBENE GUILHERME DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar nos presentes 

autos a fim de dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito , sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002751-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAIANE SA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAREM ACERCA DA CERTIDÃO DA CONTADORIA ID 31193739, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006839-69.2018.8.11.0015

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:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006839-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CLAUDITO JOSE DA 

COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA Vistos em correição. 

Manifestem-se os requeridos sobre a petição de Num. 28103075, em 05 

dias, advertindo-os que a sua inércia será interpretada como 

concordância dos cálculos apresentados pelo credor na dita petição. Em 

seguida, prossiga a parte credora, requerendo o que entender devido, em 

igual prazo. Após retornem-me os autos conclusos para demais 

deliberações pertinentes ao caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002813-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007324-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSN ALBINO SIEBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRASA PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REU)

 

INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA ID 

31253698.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002653-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DOS SANTOS VERAS (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. 
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§ 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239303 Nr: 11636-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CEZAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta,nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Sem custas remanescentes. 

Custas e despesasprocessuais originárias, já adimplidas, bem como os 

honorários advocatícios, todos àcargo da parte exequente.Interposto 

recurso de apelação, independentemente deanálise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a1.014 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 

osnossos 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, o que deverá ser 

certificado,arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154527 Nr: 2458-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TELMO REUTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO 

CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa edefinidas as 

condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes,para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos 

dosarts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extintaa execução em pauta.Sem custas remanescentes. Se apenas as 

custasremanescentes, se existentes, ficariam a cargo da parte 

executada, as custas edespesas processuais originárias, já liquidadas, 

ficam por conta de quem asadimpliu.A respeito dos honorários 

advocatícios, arcará, cadaqual, com a do seu respectivo patrono, nos 

termos do acordo entabulado entre aspartes.Registro automático da 

sentença com sua publicação,dispensado o uso do livro respectivo, a teor 

do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente ao prazo 

recursal,certifique-se com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216637 Nr: 16076-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCA RIBEIRO ANGELINI, BRUNO RIBEIRO ANGELINI, 

ANDREA RIBEIRO DA SILVA ANGELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7413/MT

 Isto posto, DEFIRO o pedido de penhora de ativosfinanceiros, nos limites 

do valor exequendo. Proceda-se à pesquisa on-line, com ordem 

deindisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em 

nome da parteexecutada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. inscrito no 

CNPJ n.° 09.296.295/0001-60, até o limite do crédito em execução, na 

quantia calculada de R$ 22.153,15, conformeplanilhas de p. 203/208.Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese emque deverá ser 

logo liberada), a ser desde logo indisponibilizada no sistema, determinoseja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculandoa a este processo, quando restará configurada a penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, doCPC, servindo os extratos como sua 

formalização.Caso a parte executada não apresente embargos no 

prazolegal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir 

na forma do art. 854, §§2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se.Acaso apresentada, se possível, alguma impugnação, diga 

aparte exequente em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de 

título extrajudicial, ouem 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, §11); ou, se ainda possível, acaso 

oferecidos os embargos do devedor, conclusos para suaanálise.Após, 

cumpridas as diligências retro, levantados ou nãovalores, resolvidas as 

questões processuais colocadas, intime-se o exequente para, noprazo de 

10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.Por fim, defiro o pedido de p. 200/202, a determinar olevantamento 

dos valores depositados pela executada em petição de p. 199, em favor 

daparte credora, na forma pretendida, devendo a transferência ser 

realizada na conta bancáriapor ela indicada (p. 200/202), por meio de 

alvará judicial.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219695 Nr: 18121-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL DO ROZARIO CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de p. 202, a determinar, o

desentranhamento das lâminas de cheque de p. 12, 15 e 18. Entregue-os 

à subscritora da

referida peça processual.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223123 Nr: 1498-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIO INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de p. 122, a determinar o

levantamento dos valores bloqueados, via sistema Bacenjud, consoante 

espelho

de p. 117, frente e verso, com os acréscimos advindos da conta única até 

zerar

conta, em favor da parte credora, na forma pretendida, devendo a 
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transferência

ser realizada na conta bancária por ela indicada (p. 122), por meio de 

alvará

judicial.

Na sequência, quanto ao crédito remanescente,

determino seja apresentada, em 05 dias, planilha analítica da sua 

evolução,

glosando-se os valores já constritados, ora levantados, com as diligências 

devidas

no seguimento da execução.

De qualquer modo, prossiga a parte exequente com o

feito, no referido prazo, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

por

abandono, acaso o processo ficar paralisado por mais de 30 dias, nos 

termos do

art. 485, inciso II, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261263 Nr: 4443-10.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V FINANCEIRA S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA PEREIRA GOMES 

- OAB:160.825/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, WAMBIER, 

YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta,nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentesà espécie por força 

dos arts. 513 e 771 também do mesmo Códex.Defiro o levantamento dos 

valores depositadosjudicialmente à p. 210, verso, em favor da parte 

exequente, por meio de alvarájudicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada à p. 217.Custas e despesas processuais, se 

houver, por conta daparte executada.Interposto recurso de apelação, 

independentemente deanálise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido oprazo, 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 arquivemse os 

autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002521-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1002521-72.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 

[Registro de nascimento após prazo legal]->RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO 

ATIVO: Nome: ELIETE DOS SANTOS CORREA Endereço: RUA 

MARAVILHA, QD 02 LOTE 12, Inexistente, JD. VENEZA, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

EVENTUAIS INTERESSADOS, dos termos da ação desta ação, 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 Restauração de Registro Civil, onde a requerente solicita a 

restauração do assentamento de seu nascimento. DECISÃO: “Vistos em 

correição. 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, a 

defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte interessada. Citem-se eventuais interessados, por 

edital, para, querendo, responderem os termos da inicial, no prazo de 15 

dias (art. 721 do CPC). Edital com prazo de 30 dias. Diga o Ministério 

Público, em 05 dias, a teor do art. 110, caput, da Lei n.º 

6.015/1973.Intimem-se. Cumpra-se.” ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA, digitei. SINOP, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008310-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DIONIZIA DA 

SILVA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o seu julgamento antecipado, determino seja oficiado ao 

Banco Bradesco S/A., agência n.º 953, localizada na Avenida dos 

Tarumãs, n.º 764, Sinop-MT, CEP: 78550-001, a fim de que apresente, em 

05 dias, a cópia do comprovante de crédito disponibilizados na conta n.º 

6386, em 24/01/2012, cuja beneficiária foi a parte autora. Com a resposta, 

manifestem-se as partes no mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002653-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DOS SANTOS VERAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002653-32.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: CASSIO DOS SANTOS VERAS Vistos em 

correição. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de 

um veículo, MARCA: CHEVROLET, MODELO: S10 CD LS 4X2 2.4 8V 4P 

COM. AG., CHASSI: 9BG148CP0FC419510, PLACA: PWC5498, ANO: 2015, 

RENAVAM: 01050958109, COR: PRATA, melhor descrito nos autos, com 

pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um financiamento no valor 

de R$ 59.416,92, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais 

de R$ 1.650,47, mediante contrato de financiamento sob nº 145028703 em 

Garantia de Bens Móveis, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requereu a parte autora a expedição de ofício ao Detran com o fito de 

retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem, assim como a 

concessão de reforço policial, ordem de arrombamento, os benefícios do 

art. 212 do CPC e a apreensão dos documentos do veículo. Além disso, 

pugnou pela tramitação do feito em segredo de justiça. É a breve síntese. 

Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito no 

contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi 

registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa 

espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A 

mora da parte demandada encontra-se evidenciada por meio de carta com 

AR, que apesar de retornado com a informação “MUDOU-SE” foi remetida 

ao endereço informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a 

notificação da mora. Cumpre destacar que o retorno da notificação com a 

informação “MUDOU-SE”, desde que enviado no endereço do contrato, 

não exime o requerido de sua responsabilidade visto que é dever dela 

informar ao credor a mudança de endereço. Nestas circunstâncias, 

atendidos os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em 

mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. A Lei 

de alienação fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao 

credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Ainda, o 

pedido de concessão de segredo de justiça é impertinente, pois não é 

caso recomendado pelo art. 189 do CPC. A publicidade é a regra, sendo 

plausível o segredo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5°, inciso 

LX, da Magna Carta. Além disso, inexiste elementos fáticos consistentes 

relacionados diretamente com o objeto da ação que autorizem a pretendida 

medida extrema de emprego da força pública em proteção de interesse 

privado, somente factível quando forem detectadas resistência 

desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o 

cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. Do mesmo 

modo, a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada quando 

constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem objeto da 

ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de justiça, se 

for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por outro 

lado, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, da LAF 911/1969, o qual 

estabelece o dever do requerido entregar o bem e seus respectivos 

documentos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, além do 

que, não se verifica nenhum óbice a pretensão almejada, muito menos 

prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. De igual forma, por se 

tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, assim como 

as citações e penhoras, independentemente de autorização judicial, 

poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido de 

funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto no 

art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e houver 

motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus documentos, 

assim como os benefícios do art. 212 do CPC. Em contrapartida, indefiro 

os demais pedidos, quais sejam: a) a retirada de quaisquer ônus e 

encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda 

Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer; c) a concessão de sigilo; d) o pedido de 

reforço policial e ordem de arrombamento. No caso destes últimos, apenas 

enquanto não observados os elementos necessários para tanto. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005804-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos em correição. Anote-se o nome da advogada indicada na petição 

de Num. 20288460 para as devidas intimações. No mais, cumpra-se, 

imediatamente a decisão de Num. 14523176, expedindo-se o mandado de 

busca e apreensão, conforme determinado. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 
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MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1010441-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZIDELMA ROYER CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010441-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ZIDELMA 

ROYER CUNHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em 

correição. O comprovante de pagamento de Num. 26590799 não consigna 

a que processo se refere e nem está acompanhado da guia de 

recolhimento respectivo, emitida via site do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a impossibilitar que este juízo a tenha como crível e vinculada a 

este processo, em função do suposto valor recolhido se condiz com o que 

seria corretamente devido como custas e taxas judiciárias. Assim, 

DETERMINO, mais uma vez, à parte autora para, querendo, no prazo de 15 

dias, juntar a guia respectiva da taxa e das custas judiciais, comprovando, 

de outra forma, que o valor aparentemente recolhido pelo aludido 

comprovante de pagamento referido, além de permitir a conferência de 

regularidade desse preparo. Acaso não o fizer, sem prova do real 

preparo, será cancelada a distribuição e o processo será 

consequentemente extinto, conforme já determinado outrora. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015262-81.2019.8.11.0015

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:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REU)

GRAZIELA BATISTELLA DE CAMARGO (REU)

MARCIO DE CAMARGO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015262-81.2019.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP, MARCIO DE 

CAMARGO, GRAZIELA BATISTELLA DE CAMARGO Vistos em correição. 

Ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A. em face de Cerealista 

Teles Pires EIRELI – EPP , Marcio de Camargo e Graziela Batistella de 

Camargo, todos qualificados, com base em contrato para descontos de 

cheques com limite de crédito no valor de R$ 150.000,00 (n. 427.009.312), 

cujos valores disponibilizados não foram integralmente adimplidos, embora 

utilizados meios convincentes a tal mister. Os documentos de Num. 

27379255/27379257 apontam, com efeito, a existência de relação jurídica 

entre as partes, indicando possível pendência no adimplemento dos 

valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para pagar o débito 

apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e pagamento, na 

forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o pronto 

pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, neste caso, 

os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do valor atribuído 

à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, nos 

termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RODRIGO OLIVEIRA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007540-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: PABLO RODRIGO OLIVEIRA GARCIA Vistos 

em correição. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, a manifestar-se 

acerca da certidão de Num. 17431537, sob pena de extinção do processo 

com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1012751-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DAMETZ MEBIUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CALEFFI (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012751-13.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADEMIR 

DAMETZ MEBIUS REU: PAULO CESAR CALEFFI Vistos em correição. 

Intime-se a parte requerida para que preste as contas requeridas na 

inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, do CPC. Sobre as 

contas prestadas, manifeste a parte contrária, no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 550, § 2.º, do CPC. Não havendo prestação de contas no 

prazo assinalado, que o requerente as apresente da maneira que julgar 

devidas, no prazo de 15 dias, a teor do art. 550, § 6.º, do mesmo Codex. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006021-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIEIDI MULLER DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY KAROLAINY BARROS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006021-83.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SIEIDI MULLER 

DE BRITO REU: EMILY KAROLAINY BARROS DOS SANTOS Vistos em 

correição. Intime-se a parte requerida, pessoalmente, no endereço 

fornecida no documento de Num. 25360603 para, em 05 dias, manifestar 

acerca da contraproposta ofertada pela parte autora na petição de Num. 

23944695. Não havendo manifestação da parte requerida, prossiga a 

parte autora, requerendo o que entender devido, em 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013830-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA EPLOT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013830-27.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: GRAFICA E EDITORA EPLOT 

LTDA - ME Vistos em correição. Expeça-se mandado de citação, penhora 

e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do 

ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do 

mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata 

avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006907-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006907-82.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARINES 

INACIO DA SILVA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em correição. Antes 

de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, 

a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiado a Caixa Econômica Federal, agência n.º 8540, 

localizada na Avenida Governador Júlio Campos, n.º 1303, Sinop-MT, a fim 

de que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante de crédito 

disponibilizado na conta n.º 6429632, 24/09/2018, no valor de R$ 2.923,10, 

cuja beneficiária foi a parte autora. Com a resposta, manifestem-se as 

partes no mesmo prazo acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006910-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006910-37.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARINES 

INACIO DA SILVA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em correição. Antes 

de qualquer providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, 

a fim de definir se é necessário o saneamento do feito, com o 

encaminhamento para instrução ou o seu julgamento antecipado, 

determino seja oficiado a Caixa Econômica Federal, agência n.º 8540, 

localizada na Avenida Governador Júlio Campos, n.º 1303, Sinop-MT, a fim 

de que apresente, em 05 dias, a cópia do comprovante de crédito 

disponibilizado na conta n.º 6429632, 08/09/2017, no valor de R$ 8.256,65 

(contrato n.º 3832153), cuja beneficiária foi a parte autora. Com a 

resposta, manifestem-se as partes no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006839-69.2018.8.11.0015

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:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006839-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CLAUDITO JOSE DA 

COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA Vistos em correição. 

Manifestem-se os requeridos sobre a petição de Num. 28103075, em 05 

dias, advertindo-os que a sua inércia será interpretada como 

concordância dos cálculos apresentados pelo credor na dita petição. Em 

seguida, prossiga a parte credora, requerendo o que entender devido, em 

igual prazo. Após retornem-me os autos conclusos para demais 

deliberações pertinentes ao caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SALIM CARONE OAB - 103.901.137-35 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013316-45.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LIMPA 

ENTULHOS EIRELI - ME REU: GEOTOP CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC PROCURADOR: PEDRO SALIM 

CARONE Vistos em correição. INTIME-SE a parte credora, para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito. Não havendo manifestação, INTIMAR-SE-Á, pessoalmente, para em 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Concomitante, INTIME-SE a 

parte devedora para se pronunciar. Transcorridos os mencionados 

prazos, com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012626-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TINGA MADEIRAS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012626-45.2019.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: TINGA MADEIRAS EIRELI - EPP Vistos em correição. 

Ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A. em face de Tinga 

Madeiras EIRELI e Tatiana Nogueira do Nascimento, todos qualificados, 

com base em contrato de cédula de crédito bancário n.º 427.009.004, 

emitido em 12/12/2017, no valor de R$ 574.597,00, a ser pago de forma 

parcelada, iniciando em 01/07/2018, com vencimento final em 01/12/2023, 

cujos valores disponibilizados não foram integralmente adimplidos, embora 

utilizados meios convincentes a tal mister. Os documentos de Id. 

24636041/24636042 apontam, com efeito, a existência de relação jurídica 

entre as partes, indicando possível pendência no adimplemento dos 

valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para pagar o débito 

apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e pagamento, na 

forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o pronto 

pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, neste caso, 

os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do valor atribuído 

à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, nos 

termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002798-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002798-88.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA REQUERIDO: JOSE 

DE RIBAMAR MORAIS Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão 

de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: 

CHEVROLET, MODELO: PRISMA 1.0 LT, CHASSI: 9BGKL69U0HG105110, 

PLACA: QBS3971, ANO/MOD.: 2016/2017, RENAVAM: 01108481580, 

COR: PRATA, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

inadimplemento de um consórcio grupo/cota nº 9778/414-00, mediante 

Contrato de Alienação Fiduciária nº 2410211, em garantia de bens móveis, 

nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme documentação apresentada. Requereu a parte autora a 

expedição de ofício ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e 

encargos incidentes sobre o bem. Além disso, pediu também que este 

juízo determine a expedição de oficio ao departamento competente 

(DETRAN), com o fito de restringir sua circulação e impedir sua 

transferência, a autorizar o recolhimento pelas forças policiais. Advogou 

pela concessão de reforço policial e ordem de arrombamento, e os 

benefícios do art. 212 do CPC. É a breve síntese. Decido a pretensão 

liminar. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

encontra-se evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço 

informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de 

ônus e encargos legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, 

alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como uma 

espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilégio não previsto em Lei. A Lei de alienação fiduciária dá 

margens de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não 

sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação 

do Estado em benefício de um particular. Ainda, a restrição de circulação 

do veículo em nada a beneficiará, senão dificultará a sua localização na 

medida em que, cientificada, a parte requerida não terá mais como com ele 

circular, não podendo o aparato policial servir de instrumento para 

cobrança de dívidas ao, cumprindo a ordem judicial, sintomaticamente 

apreender o veículo em benefício do folgado credor. Assim como a 

restrição de transferência do bem automotor, a qual já se encontra 

suficientemente respaldada com o registro da alienação fiduciária no seu 

prontuário nos registros do DETRAN, que não a permite de jeito maneira 

sem a prévia anuência da parte autora. E essa anotação ou registro é de 

inteira responsabilidade da instituição financeira, por sinal hodierno 

realizada eletronicamente, nos termos da Resolução CONTRAN n.° 

689/2017. Além disso, inexiste elementos fáticos consistentes 

relacionados diretamente com o objeto da ação que autorizem a pretendida 

medida extrema de emprego da força pública em proteção de interesse 

privado, somente factível quando forem detectadas resistência 

desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o 

cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. Do mesmo 

modo, a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada quando 

constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem objeto da 

ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de justiça, se 

for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por outro 

lado, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, da LAF 911/1969, o qual 

estabelece o dever do requerido entregar o bem e seus respectivos 

documentos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, além do 

que, não se verifica nenhum óbice a pretensão almejada, muito menos 

prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. De igual forma, por se 

tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, assim como 

as citações e penhoras, independentemente de autorização judicial, 

poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido de 

funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto no 

art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e houver 

motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos, assim como os benefícios 

do art. 212 do CPC. E, indeferir os demais pedidos, quais sejam: a) a 

retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; b) 

a restrição de transferência ou circulação no órgão de transito, mediante 

expedição de oficio ao órgão competente c) o pedido de reforço policial e 

ordem de arrombamento. No caso destes últimos, apenas enquanto não 

observados os elementos necessários para tanto. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até 

ulterior deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, 

podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos 

termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está 

indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005994-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VAREA (REQUERENTE)
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ELAINE VAREA FERREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO VAREA (REQUERENTE)

MARIA VAREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

OLGA VAREA SARTORI (REQUERENTE)

APARECIDA VAREA (REQUERENTE)

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE VAREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005994-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: OLGA 

VAREA SARTORI, ROSELI VAREA, ANTONIO VAREA, MARIA VAREA 

TEIXEIRA, APARECIDA VAREA, ELAINE VAREA FERREIRA, MARCIA 

ELIANE VAREA FERREIRA REQUERIDO: RUTE VAREA Vistos em 

correição. Ação de prestação de contas, proposta por Olga Varea Sartori 

e Outros, em face de Rute Varea, todos qualificados. Foi determinado na 

decisão de Num. 20285817 que a parte autora emendasse a inicial para a 

correção do valor da causa para R$ 190.425,15, bem como comprovar o 

seu respectivo preparo, no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento 

da distribuição. Porém, devidamente intimada, deixou de atender o 

comando judicial. É o singelo relatório. Fundamento e decido. A parte 

requerente, pelo despacho de Num. 20285817, deveria adequar o valor da 

causa, bem como apresentar a guia de recolhimento das custas judicias, 

com o devido comprovante de seu pagamento, cientificada do risco de 

cancelamento da distribuição se assim não fosse cumprido. Intimada 

novamente para cumprir a determinação judicial (Num. 24984015), no 

prazo de 05 dias. Quedou-se inerte, conforme certidão de Num. 28208562. 

Intimação na pessoa da advogada constituída nos autos, também 

manteve-se silente, conforme certificado (Num. 30594192) Portanto o 

indeferimento da inicial é medida de rigor. Instada, por três vezes 

consecutivas, a parte credora para adequar o valor da causa e promover 

o preparo da ação. Manteve-se silente. A parte autora não cumpriu a 

ordem judicial para a regularidade processual, persistindo o defeito 

apontado, cientificada expressamente das consequências de sua inércia. 

Não se importou. O preparo da causa é pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, sem o que não terá 

como prosseguir. Se a parte autora não se dispor a preparar a causa, a 

consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV, todos do CPC. Nesse sentido, 

o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. 

RT, 10.ª edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do 

seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta providência, 

no caso em tela, é impositiva. Embora oportunizado sanar o defeito em três 

oportunidades, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto 

que não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o 

seu seguimento. Processo este distribuído em abril de 2019. Um ano sem a 

efetivação da ordem judicial, com o consequente preparo. Nesse sentido, 

a corroborar o entendimento segue com destaque em negrito os seguintes 

julgados: “AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA AJG. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Tendo em 

vista que escoado o prazo para recolhimento do preparo sem 

manifestação do autor, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, 

devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 968, § 3º, 330, IV, e 321 e parágrafo único, todos do CPC. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO INCIAL INDEFERIDA. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”. (TJ-RS - AR: 70078892957 RS, 

Relator: Alexandre Mussoi Moreira, data de Julgamento: 25/01/2019, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/01/2019); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 

Verificada a necessidade de emenda à petição inicial, determinará o juiz 

que a parte autora supra o defeito, sob pena de indeferimento. Instado a 

emendar a inicial, o não atendimento ao comando judicial autoriza o 

indeferimento da inicial, com consequente extinção do feito sem julgamento 

do mérito”. (TRF 04ª R.; AC 5009000-31.2017.4.04.7004; PR; Quarta 

Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle; Julg. 04/07/2018; 

DEJF 06/07/2018); Defeito ou irregularidade que embaça o julgamento de 

mérito, não superado pela desídia da parte autora, afrontando o art. 321 

do CPC. Preconiza o parágrafo único deste dispositivo legal que “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Estabelece 

o art. 330, inciso IV, do CPC que a petição inicial será indeferida quando 

não forem atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo digesto 

adjetivo. Destarte, não preparada a causa conforme determinação judicial, 

nem comprovada a hipossuficiência dela, insuperável o defeito não 

consertado, o que torna impossível a análise do mérito. Isto posto, 

determino o cancelamento da distribuição. Por conseguinte, hei por bem 

indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de contenciosidade. 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, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 16 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005297-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CHAVES CASTELO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005297-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS 

CHAVES CASTELO RAMOS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença, aviada por Vinicius 

Chaves Castelo Ramos, em face de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT, ambos qualificados, objetivando o cumprimento da 

obrigação referente à condenação no pagamento da diferença da 

indenização do seguro obrigatório, bem como custas processuais e 

honorários advocatícios sucumbenciais. Antes mesmo de ser iniciada a 

fase de cumprimento de sentença, a parte executada atravessou petitório 

de Num. 20042449 informando o cumprimento integral da obrigação, a 

pugnar por sua extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Instada, 

a parte credora, pela petição de Num. 20072375 requereu o levantamento 

do valor depositado, dando por quitada a obrigação, nos termos do art. 

906, § único, do mesmo Codex. Relatados e examinados. Decido. As 

partes informaram que houve o pagamento integral do valor, inclusive com 

comprovante juntado aos autos. Em seguida postularam pela expedição de 

alvará do valor depositado judicialmente (Num. 20042450), concordando 

expressamente com os valores depositados. Assim, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo 

pagamento. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, nos termos 

do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à 

espécie por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex. Defiro o 

levantamento dos valores depositados judicialmente (Num. 20042450), por 

meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada na petição de Num. 20072375. 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 ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 16 de 
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abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007084-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOS SANTOS HISTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007084-17.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLARICE DOS 

SANTOS HISTER REU: SEGURADORA LÍDER Vistos em correição. Trata-se 

de cumprimento de sentença, aviada por Clarice dos Santos Hister, em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, ambas 

qualificadas, objetivando o cumprimento da obrigação referente à 

condenação no pagamento da diferença da indenização do seguro 

obrigatório, bem como custas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte 

executada atravessou petitório de Num. 26563072 informando o 

adimplemento integral da obrigação, a pugnar por sua extinção, nos 

termos do art. 924, inciso II, do CPC. Instada, a parte credora, pela petição 

de Num. 27342743, requereu o levantamento do valor depositado para a 

satisfação do débito e extinção da ação. Relatados e examinados. Decido. 

As partes informaram que houve o pagamento integral do valor, inclusive 

com comprovante juntado aos autos. Em seguida postularam pela 

expedição de alvará do valor depositado judicialmente (Num. 26563068), 

concordando expressamente com os valores depositados. Assim, quitada 

a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu 

mérito, pelo pagamento. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, 

nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, 

incidentes à espécie por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo 

Codex. Defiro o levantamento dos valores depositados judicialmente (Num. 

26563068), por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de Num. 27342743. 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 ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 16 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. L. (AUTOR(A))

ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS (AUTOR(A))

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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000470-59.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, 

do CPC. 2. Após, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012125-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVALDIR GRAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN OAB - PR25162 (ADVOGADO(A))

JAIR ANTONIO WIEBELLING OAB - PR24151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012125-28.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009839-43.2019.8.11.0015

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:

ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI (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 31174787).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002531-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO HERBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002531-19.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido formulado pelo requerente em ID 31267729, com 

fundamento no artigo 5º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 do TJMT e, por 

conseguinte, determino que o cumprimento da decisão de ID 30516650 

seja realizado pelo Oficial de Justiça Plantonista. 2. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com urgência. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. OAB - 91.884.981/0001-32 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VELCI JOSE PREUSSLER (REQUERIDO)
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P R O C E S S O  N º 1 0 0 0 5 9 6 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:REPRESENTANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: VELCI JOSE PREUSSLER CERTIDÃO Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se no prazo de quinze dias quanto a certidão id. 28881509. 

Sinop-MT, 16 de abril de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004465-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 04856518151 (REQUERENTE)

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004465-12.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada ao Juízo da 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006741-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSME ALVES DO AMARAL (EXECUTADO)

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que, decorreu o prazo determinado na decisão 

id., sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pela 

parte executada citada conforme id.29646614. Certifico ainda que, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente manifeste 

nestes autos no prazo de quinze dias quanto a Exceção de 

Pré-Executividade id. 29571172. Sinop, 16 de abril de 2020. Luzimeiry 

Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A OAB - 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)

DANIELE SHIBA OAB - PR66588 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA MACHADO - TRANSPORTES DE CARGAS 

(REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  N º 1 0 0 0 1 7 1 - 1 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:REPRESENTANTE: OMNI FINANCEIRA S/A POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: CLAUDIA BEZERRA DA SILVA MACHADO - 

TRANSPORTES DE CARGAS CERTIDÃO Certifico conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão 

negativa id. 29990677. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 16 de abril de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004509-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRILANDE TRINDADE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004509-31.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. 2. Destarte, determino a imediata redistribuição do feito para a 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, observadas 

as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004392-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO MARTINS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT28194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004392-40.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 

COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”, movida por HERMINIO MARTINS 

VIANA, em face de LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando que, em 

11/05/2017, firmou com a requerida um instrumento particular de cessão 

de transferência de direito e obrigações para aquisição de um imóvel 

denominado lote 08, quadra 10, situado no Loteamento Jardim Veneza, em 

Sinop/MT, registrado na matrícula de nº 16.234 e 20.146 do CRI de 

Sinop/MT, pelo valor total de R$ 63.268,33 (sessenta e três mil duzentos e 

sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Discorre ter efetuado o 

pagamento de 92 (noventa e duas) parcelas contratuais das 119 (cento e 

dezenove), no entanto, devido a dificuldade financeira, deixou de efetuar 

o pagamento destas a partir do mês de março de 2019, motivo pelo qual, 

solicitou a rescisão contratual, todavia, a requerida ofereceu devolver 

apenas a quantia de R$ 13.397,63 (treze mil trezentos e noventa e sete 

reais e sessenta e três centavos). Por tais razões, pugna pela concessão 

de tutela de urgência, para que seja declarada liminarmente a rescisão do 

contrato, bem ainda, para que a requerida seja compelida a suspender a 

cobrança judicial e extrajudicial dos valores do contrato, assim como para 

que se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

A inicial veio instruída com os documentos de ID 31245612/31245617. É o 

relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade de justiça ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz 

o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 4. In casu, resta incontroverso que a parte 

requerente não possui interesse na manutenção do contrato entabulado 

com a requerida. 5. Além disso, verifico que a probabilidade do direito está 

demonstrada pelo e-mail de ID 31245616, evidenciando que a requerida já 

tomou ciência do interesse do requerente na rescisão contratual. 5.2. 

Nessa senda, não há razão para que o requerente permaneça pagando 

uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é postulada em juízo. 6. 

No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz comprovado, na medida 
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em que a postergação dos efeitos da rescisão contratual, além de onerar 

a parte compradora, implicará no seu desfalque financeiro diante do 

expressivo valor até então investido, como também do contrário, 

estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da promitente 

vendedora. 8. Importa frisar que não há perigo de irreversibilidade da 

medida, haja vista que a medida liminar pode ser cassada, mediante 

decisão fundamentada da existência de relevante motivo superveniente 

justificador, devendo, portanto, serem afastados os eventuais efeitos da 

mora, notadamente no que tange as cobranças das parcelas mensais e 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito. 9. Nesse contexto 

é o entendimento jurisprudencial, confira-se: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - 

SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. Presentes a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a possibilidade de 

rescisão do contrato pelo comprador, impõe-se o deferimento da tutela de 

urgência requerida, com suspensão do pagamento das parcelas 

vincendas do contrato que se pretende rescindir.” (TJ-MG - AI: 

10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) “Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 

0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP 

AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta 

vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais 

condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, 

é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023626920178070000 DF 

0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Todavia, se mostra 

prematuro o deferimento da tutela vindicada no que tange a declaração, de 

plano, da rescisão contratual, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 11. Posto isso, com 

fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente e 

parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida 

suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (ID 

31245615) e se abstenha de incluir os dados da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que 

tange ao contrato em liça, a partir da propositura da lide, até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento deste decisum. 12. 

Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 13. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 14. 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). 14.1. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente 

mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 15. Intimem-se, sendo 

o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 16. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA INES WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001253-85.2017.8.11.0015 Vistos etc. 

SANEAMENTO: As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas. Não havendo questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado. 1 – Dos pontos controvertidos: 1.1 Fixo os seguintes 

pontos controvertidos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; 

b) a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos de ID 

10552544 - Pág. 3/5; c) a existência de dano material e dano moral 

indenizáveis e sua quantificação. 1.2. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC). 2 

– Da inversão do ônus da prova: 2.1. Pugnou a parte requerente pela 

inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2.2. No caso presente, denoto que a requerente é 

hipossuficiente em relação ao requerido, haja vista o fato de não ter 

condições de produzir as provas que necessitam para comprovar suas 

alegações. Nesse sentido, a luz do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova. 3 - Das 

provas: 3.1 Defiro a produção da prova pericial postulada pela parte 

requerida em ID 16136619, sendo que os honorários periciais serão por 

ela suportados, nos termos do artigo 95, do CPC, e, por conseguinte, 

nomeio Leandro Valendorf, perito grafotécnico, com endereço na Rua das 

Ipoméias, nº 1020 na cidade de Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 

9995-1050, independentemente de termo de compromisso. 3.2. O 

requerido deverá juntar nos autos o contrato original celebrado entre as 

partes, no prazo de quinze dias, a contar desta decisão, sob pena de 

revogação da prova a ser produzida. 3.3. Intimem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do CPC). 3.4. 

Após, intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC). Vindo esta aos autos, 

digam as partes, em dez dias. 3.5. Se não houver impugnação ao valor 

dos honorários, intime-se o requerido para depositar o valor 

correspondente a 50% dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias, sendo que o restante deverá ser depositado após a apresentação 

do laudo pericial. 3.6. Feito o depósito, intime-se o perito para designar 

data, horário e local para realização da perícia, comunicando este Juízo, a 

fim de que as partes sejam intimadas. 3.7. O perito deverá ainda, 

assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, comprovada 

nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

466, §2º, do CPC. 3.8. Concedo ao perito o prazo de 30 (trinta) dias, para 

entrega do laudo, devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 

do CPC. 3.9. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC), sob 

pena de preclusão. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000837-83.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002444-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SALERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002444-68.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS ajuizada por Valdir Saleri em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Alega, em 

síntese, que em 28.07.2016 locou um imóvel, sendo que, inicialmente, não 

residiu no local, deixando apenas seus bens. Todavia, retornou ao imóvel 

em 22.08.2016, sendo que, em setembro, foi surpreendido com cobrança 

abusiva de tarifa de energia elétrica no valor de R$ 499,71 (quatrocentos 

e noventa e nove reais e setenta e um centavos), com vencimento em 

20.09.2016. Assevera que, em 10.09.2016 foi alvo de vandalismo no 

padrão medidor de consumo de energia elétrica, tendo registrado 

ocorrência e contatado a concessionária para reparos, mas nada foi feito. 

Novamente, em outubro/2016, recebeu fatura no valor de R$ 516,22 

(quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), valor incompatível 

com o consumo, decorrentes dos danos da unidade consumidora (UC n. 

6/2542877-2) e indevida classificação da UC residencial como “industrial 

bifásico”. Procurado o PROCON, foi aberto procedimento administrativo, 

tendo a concessionária se comprometido a reavaliar o caso, porém, a 

fatura relativa ao mês de outubro no valor de R$ 516,22 (quinhentos e 

dezesseis reais e vinte e dois centavos) permanece em aberto e sem 

qualquer revisão por parte da concessionária. Informa que após diversas 

reclamações, o medidor de consumo de energia foi trocado, havendo 

substancial redução do valor cobrado de energia, em razão da queda do 

consumo. Relata, ainda, que mês de novembro, apurou-se consumo 

mínimo de 50 Kw, ao preço de R$ 27,04 (vinte e sete reais e quatro 

centavos) e que o consumo mínimo se repetiu nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017, havendo apenas um pico no mês de dezembro de 

2016. Por fim, argumenta que a má prestação do serviço, a demora em 

atender a solicitação, a necessidade de ajuizamento de medida judicial, 

ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica por culpa da 

requerida, são situações que geraram dissabores que extrapolam o mero 

aborrecimento e lhe causaram danos de ordem moral. Requereu, 

liminarmente, a abstenção da cobrança da fatura vencida em outubro de 

2016, proibição do corte de energia elétrica e negativação de seu nome. 

No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes 

às faturas de setembro e outubro de 2016; a repetição do indébito pela 

cobrança indevida no valor de R$ 1.923,70 (mil novecentos e vinte e três 

reais e setenta centavos); a condenação da parte ré no pagamento de 

indenização por danos morais no valo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A 

inicial veio instruída com documentos (ID. 4984588/4984716). A parte 

autora reiterou o pedido liminar e juntou documentos (ID. 

5552797/5552801). Indeferida a gratuidade (ID. 5550685), a parte autora 

reiterou o pedido liminar e efetuou o recolhimento das custas processuais 

(ID. 5584858/5584866). Em ID. 5779786 foi concedida a liminar para 

determinar a exclusão e abstenção de reinserir restrições de crédito junto 

ao nome da parte autora e interromper o fornecimento de energia elétrica 

da UC nº 6/2542877-2, em decorrência da fatura referente ao mês de 

Outubro/2016, bem como designada audiência de conciliação e 

determinada a citação da parte ré. A parte ré juntou documentos (ID. 

6034344/8859942). As partes não conciliaram em audiência (ID. 9044146). 

A parte ré ofereceu contestação, indicando que nada houve de ilegal na 

cobrança levada a efeito pela distribuidora e que houve consumo de 

energia no imóvel, não existindo possibilidade de isenção no pagamento 

das faturas. Aduz que, por mera liberalidade, procedeu a revisão da 

fatura de outubro de 2016 para o valor de R$ 81,32. Assevera que, com 

relação a fatura de setembro/2016 houve a confirmação “in loco” da leitura 

informada na mesma, comprovando o avanço do consumo, bem assim a 

cobrança emitida. Argumenta que, demonstrada a higidez da dívida, não 

há que se falar em revisão de fatura, ou em pagamento de indenização 

por danos morais, já que não houve ato ilícito necessário a configurar o 

dever de indenizar. Alega que não cabe restituição em dobro da dívida 

cobrada, uma vez que inexistiu irregularidade no procedimento adotado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação (ID. 9236747). Juntou 

documentos (ID. 9236758/9236795). A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (ID. 9537651). Determinada a intimação das 

partes para delimitação consensual das questões de fato sobre a 

atividade probatória e especificação de provas (ID. 10196933), a parte 

autora manifestou-se em ID. 10474157. Em ID. 10813509 foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação da parte ré. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente do pedido, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

versando sobre questão de fato e de direito, o feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, uma vez que as partes não manifestaram 

interesse na produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Por não haver questões processuais pendentes, passo ao mérito. A parte 

autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito relativo às 

faturas de energia elétrica descritas na inicial, sendo a ré condenada ao 

pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de 

indenização pelos danos morais. A parte ré, por sua vez, atribui 

legitimidade ao débito referente a fatura do mês de setembro e indica que, 

por mera liberalidade, revisou a fatura de outubro de 2016, indicando que 

não houve qualquer ilícito. Pois bem. Da análise dos autos, resta 

incontroversa a ocorrência de danos no padrão medidor de consumo de 

energia elétrica da parte autora, conforme evidenciam os documentos de 

ID. 4984620 e 4984625. Ademais, o documento de ID. 9236758 comprova 

que a troca do medidor somente foi efetuada em 03.11.2016, ou seja, em 

data posterior à leitura da fatura referente ao mês de outubro de 2016 

(leitura efetuada em 11.10.16 – ID. 4984632). Com efeito, os fatos acima 

citados e narrados na inicial, corroborados documentalmente, não foram 

objeto de contestação pela parte ré, nem os respectivos documentos 

impugnados, tornando-se preclusa qualquer discussão a respeito. 

Outrossim, em que pese a argumentação da parte ré com relação a 

regularidade da cobrança da fatura do mês de setembro de 2016, 

constata-se que a unidade consumidora da parte autora foi religada no 

mês de agosto 2016 (ID. 9236758), período em que a parte indica que 

passou a locar o imóvel, não tendo a parte ré demonstrando histórico de 

consumo anterior a esta data. Assim, não resta crível o consumo de 

618kw/mês, quando o histórico de consumo da parte autora referente aos 

meses subsequentes não ultrapassou a média de 150km/mês, consoante 

evidencia o documento de ID. 9236781. De fato, competia à parte ré 

demonstrar que houve significativo aumento do consumo de energia 

elétrica nos meses posteriores à troca do relógio medidor, o que não o fez 

(art. 373, II, CPC). Ora, evidenciada a ocorrência de danos no padrão 

medidor de consumo de energia elétrica, é certo que não se pode atribuir 

ao consumidor a culpa pela irregularidade no medidor de energia elétrica, 

uma vez que não restou demonstrado que a avaria no equipamento foi 

ocasionada pelo usuário. Logo, mostra-se descabida a cobrança realizada 

pela parte ré, haja vista que os valores advieram da alegação de 

irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, o qual não foi 

originado por ato do consumidor, não tendo como imputar a 

responsabilidade pelo débito, relativo à suposta diferença de consumo, 
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por presunção, devendo o débito decorrente das faturas “sub judice” ser 

declarado inexistente. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA RESOLUÇÃO 

414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE 

QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA [...] O apelante não pode 

ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia elétrica a não 

ser quando a concessionária lograr comprovar que a adulteração do 

relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se não restou 

demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao 

consumidor, é indevida a cobrança a titulo de diferença de consumo não 

faturado. A interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, 

que é serviço essencial para vida humana, basta para a caracterização 

do dano moral, sobretudo porque esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, 

prescinde de comprovação. (TJMT – Ap 84887/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 

23.08.2017, p. 25.08.2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AO 

CONSUMIDOR. ÔNUS INERENTE À CONCESSIONÁRIA. NÃO 

DEMONSTRADO AUMENTO NA MÉDIA DE CONSUMO DE ENERGIA APÓS A 

SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE 

AMPARAR A COBRANÇA PERSEGUIDA. SENTENÇA REFORMADA, PARA 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (TJRS – Recurso Cível Nº 71008268161, Quarta Turma Recursal 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, j. 25.10.2019, p. 30.10.2019). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE 

CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA 

FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO 

RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo 

não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude. A cobrança 

indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também 

indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja 

indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do 

valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma 

excessiva. O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente 

pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O 

termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 

405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da 

fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).” (TJMT – 

Ap 90800/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 11.02.2015, p. 16.02.2015). Destarte, as faturas 

referentes aos meses de setembro e outubro de 2016 se mostram 

indevidas. Assim, é de rigor a procedência do pedido de declaração de 

inexigibilidade da cobrança em decorrência da falha do medidor. Feitas tais 

considerações, resta comprovada a conduta ilícita da parte ré, na medida 

em que promoveu a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito (ID. 5552801), uma vez que motivada por débito 

declarado inexistente. Deveras, considerando que houve a negativação 

indevida, resta caracterizado o dano moral, porquanto a inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral “in re ipsa”. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA UNIDADE 

MEDIDORA. APLICABILIDADE DO CDC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE 

AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. 

Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela 

concessionária de energia elétrica aponte sinais de manipulação ou avaria 

no medidor, não restou comprovada a interferência da Autora na 

irregularidade, tampouco houve benefício. O nível de consumo depois da 

troca do medidor e, no período da suposta irregularidade, manteve-se 

praticamente inalterado. Não se comprovando a irregularidade, impossível 

a cobrança do débito e de custo administrativo, bem como se mostra 

inadequada a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a qual também 

descaberia em se tratando de recuperação de consumo. 2. Inexistindo 

débito a recuperar, vedada a inscrição do nome da parte autora em 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Dano moral in re ipsa caracterizado. 

Sendo indevido o débito, ilícita é a inscrição do nome da autora no rol de 

inadimplentes. A negativação, em razão de dívida indevida, acarreta 

situação de aborrecimento que excede a condição de mero dissabor. Os 

danos morais decorrentes da inscrição indevida são presumíveis, 

decorrentes do abalo de crédito. 4. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

ponderar a reparação de acordo com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que 

atende tais parâmetros e, portanto, deve ser mantido. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS – Apelação Cível, Nº 70073494957, Segunda Câmara 

Cível, Relator: Ricardo Torres Hermann, j. 26.07.2017, p. 04.08.2017). 

Apenas à guisa de complementação, forçoso pontuar que o serviço de 

energia elétrica é essencial hodiernamente, sendo que a mera cobrança 

indevida ultrapassa o mero dissabor. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Configura dano moral a realização de cobrança indevida, 

se não houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi 

praticada pelo consumidor, para impedir a correta aferição do uso. 

Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de 

forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (TJMT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00086754120158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 30.01.2019, p. 01.02.2019). 

No que se refere ao “quantum” da indenização, é assente na 

jurisprudência que, para a fixação da indenização por danos morais, 

devem-se levar em consideração as circunstâncias concretas do fato e a 

capacidade econômica dos litigantes, a fim de que a reparação pretendida 

seja justa, sem proporcionar enriquecimento sem causa, nem perder o seu 

caráter pedagógico. Destarte, tendo como parâmetro os critérios acima 

referidos, nota-se que a fixação do “quantum” indenizatório no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. De outro viés, 

pretende a parte autora seja a parte ré condenada ao pagamento em 

dobro da quantia indevidamente cobrada, com fundamento no art. 42 do 

código consumerista. Ora, comprovada a cobrança indevida e o 

pagamento da fatura, a repetição de indébito é medida que se impõe, 

contudo, ante a ausência de demonstração de má-fé, na forma simples. 
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Com efeito, para que fosse possível a repetição em dobro, a parte autora 

precisaria comprovar o intuito deliberado da parte ré em lesá-lo. Na falta 

de referida prova, não incide ao caso vertente o artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não vislumbrada a 

má-fé exigida para sua aplicação. Deveras, segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, exige-se prova da má-fé para haver 

condenação em dobro, seja com base no artigo 940 do Código Civil, seja 

em relação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (STJ – AgInt 

no REsp 1623375/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 12.06.2018). A 

propósito: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. 

COBRANÇA DE CONSUMO A MAIOR. VALOR EXORBITANTE. REPETIÇÃO 

SIMPLES DOS VALORES. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELOS 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70080470651 RS, Rel. Francisco 

José Moesch, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 21.03.2019, p. 

28.03.2019). Cumpre ressaltar, ainda, que no caso em tela, restou 

demonstrado o pagamento apenas da fatura no valor de R$ 499,71 

(quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), com 

vencimento em 20.09.2016, conforme comprovante acostado em ID. 

4981632/Pág.3. Todavia, não se avista nos autos comprovante de 

pagamento de fatura com vencimento em outubro de 2016, de modo que 

não há se falar em devolução do referido valor. Assim, cabível a 

devolução do valor referente a fatura no valor de R$ 499,71 (quatrocentos 

e noventa e nove reais e setenta e um centavos), com vencimento em 

20.09.2016, deduzida a média do faturamento no período (R$ 27,04 – ID. 

49844679), em observância ao disposto no art. 115, III, da Res. 414/2010 

da ANEEL. Ante o exposto, confirmo a liminar concedida nos autos e, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para: a) declarar a inexigibilidade do(s) débito(s) contido nas faturas com 

vencimento em 20.09.2016 e 19.10.2016 (referentes aos meses de 

setembro/2016 e outubro/2016) relativos à UC nº 6/2542877-2; b) 

condenar a parte ré na restituição de R$ 472,67 (quatrocentos e setenta e 

dois reais e sessenta e sete centavos), de forma simples, referente ao 

valor pago pela fatura com vencimento em 20.09.2016, já deduzida a 

média do faturamento no período, a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação; e, c) condenar a parte ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja 

correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença 

(Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC). Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, com 

fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Deixo de analisar eventuais pedidos formulados em sede 

de impugnação, em virtude se tratar de pedidos alheios aos limites da 

exordial, configurando inovação à lide. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANE RECH DALL ONDER OAB - MT16424/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001254-36.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 31172243). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011103-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIRO ALVES PORTO & PORTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011103-32.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c RESCISÃO CONTRATUAL e 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada por Alves Porto & Porto Ltda - ME em 

face de Transglobal Transporte e Turismo Ltda - ME, pugnando pela 

concessão do despejo liminar, com fundamento no artigo 59, §1º, inciso IX, 

da Lei de Locação, assim como do artigo 294 e seguintes do Código de 

Processo Civil, do imóvel denominado 01 sala comercial, situada no 

saguão 02, do Terminal Rodoviário de Sinop, localizado na Av. Governador 

Júlio Campos, nº 1.115, Centro, Sinop/MT, objeto de contrato verbal de 

locação não residencial entabulado entre as partes, cujo valor do aluguel 

mensal perfaz a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 

conforme demonstram as “declarações de testemunha em anexo, bem 

como daquelas por ora anexadas ao feito, sobretudo àquelas referentes 

aos diversos e-mail trocados entre o locatário e esta procuradora (...) bem 

como pelas notificações extrajudiciais realizadas pelo locador”. Discorre 

que a relação entre as partes teve início em 2013, de forma verbal, 

todavia, desde o mês de março de 2018 a empresa locatária se encontra 

inadimplente com os alugueres. Requereu, liminarmente, a ordem de 

despejo da parte ré. No mérito, pugnou pela rescisão do contrato de 

aluguel, com a retomada do imóvel e condenação da parte ré ao 

pagamento dos alugueis vencidos, além das prestações que se vencerem 

no decorrer da ação. A inicial veio instruída com os documentos de ID. 

16564021/16614899. Em ID. 16790639 foi determinada a emenda da inicial, 

tendo a parte juntado documentos aos autos (ID. 16933367/16933373). Na 

sequência, foi deferida a liminar, mediante caução, determinando-se a 

desocupação do imóvel no prazo de quinze dias e a citação da parte ré 

(ID. 17616570). A parte autora efetuou o depósito judicial da caução (ID. 

17686886/17686889). A diligência restou infrutífera (ID. 17876357). Após 

manifestação da parte autora (ID. 17953787), foi cumprida a ordem 

despejo e parte ré devidamente citada, sendo o imóvel desocupado em 

12.03.2019 (ID. 18616409/18616418). Posteriormente, foi certificado o 

decurso do prazo sem oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

20932427). Decretada a revelia da parte ré (ID. 23755007), a parte autora 

requereu o pagamento das alugueis em atraso e o levantamento da 

caução (ID. 24523739). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo 

a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inc. I, do Código 

de Processo Civil, uma vez que versando sobre questão de fato e de 

direito, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo 

desnecessárias provas outras para o deslinde da questão que 

remanesce. Não havendo questões processuais pendentes, passo ao 

mérito. Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança, fundada na ausência 

de pagamento dos aluguéis vencidos a partir de março/2018, referente a 

sala comercial, situada no saguão 02, do Terminal Rodoviário de Sinop, 

localizada na Av. Governador Júlio Campos, nº 1.115, Centro, nesta 

cidade. Analisando os documentos imbricados à exordial, depreende-se 

que restou evidenciada a relação locatícia existente entre as partes, 

diante da juntada dos contratos de locação de imóvel comercial de IDs. 

16564024, 16933372 e 19933373, firmados entre a parte autora e outras 
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pessoas físicas, onde lhe é permitida a sublocação a terceiros e os 

demais documentos acostados à exordial que evidenciam a relação 

locatícia entre a parte autora e a parte ré, indicando, ainda, o valor do 

aluguel em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais (IDs. 16564030, 

16564036, 16564038, 16564040). No que toca ao descumprimento 

contratual por parte da ré, este encontra comprovação diante da 

notificação extrajudicial de ID. 16564038, sendo corroborada pela revelia, 

que induz à presunção de veracidade dos fatos alegados quanto à 

inadimplência dos aluguéis. De fato, embora a revelia não leve à imediata 

procedência do pedido, empresta verossimilhança às alegações da parte 

autora, uma vez que, não estando presentes nenhumas das hipóteses do 

artigo 345 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC), considerando a prova documental apresentada 

nos autos. Outrossim, como é cediço, nas ações de despejo fundadas na 

falta de pagamento de aluguel, estabelece a norma do artigo 62 da Lei do 

Inquilinato (Lei n. 8.245/91): “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel 

provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos 

acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I - o pedido de rescisão 

da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis 

e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para 

responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para 

responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a 

inicial, cálculo discriminado do valor do débito; II - o locatário e o fiador 

poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os 

aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de 

mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 

dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa; III - efetuada a purga da mora, se o locador alegar que 

a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, 

que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por 

carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV - não 

sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão 

prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão 

ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, 

podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; VI - havendo 

cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, 

a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso 

ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda 

da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e 

quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Assim, 

uma vez citada, poderia a parte ré purgar a mora a fim de evitar o fim do 

contrato, cabendo ao locador impugnar o valor depositado em caso de 

discordância. No caso dos autos não houve pagamento do débito, nem 

negativa do inadimplemento. Desta feita, diante da veracidade dos fatos 

alegado pela parte autora, o contrato deve ser rescindido, sendo cabível o 

despejo, nos termos do art. 9º, inciso III e artigo 63, ambos da Lei nº 

8.245/91 (Lei de Inquilinato). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO 

VERBAL - COMPROVAÇÃO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RÉU 

REVEL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

QUANTO A QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS - ÔNUS DO DEVEDOR - 

INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

RECONVENÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A apresentação de contestação intempestiva 

conduz à revelia da parte requerida, aplicando-se, pois, a presunção de 

veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme previsto no art. 319 

(atual art. 344 do NCPC). Não havendo o pagamento dos aluguéis, 

conforme estabelecido, materializa-se para o locador o direito de rescindir 

o ajuste e retomar o bem, hipótese em que deve ser julgado procedente o 

pedido de despejo, assim como o pedido de cobrança. Para que haja 

condenação do locador à indenização por benfeitorias úteis e 

necessárias, bem como pelo ponto comercial, a pretensão deve ser 

formulada em reconvenção ou mesmo em ação autônoma para tal 

finalidade, haja vista que a ação de despejo não tem natureza dúplice. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0520.12.000995-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 19/06/2018, p. 29/06/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E 

ENCARGOS LOCATÍCIOS - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ALEGADA 

SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

CONHECIMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. 

Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, 

somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à 

pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na 

instância recursal. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de 

discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na 

contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito 

das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser 

discutidas em qualquer tempo e juízo. Nas ações de despejo e/ou 

cobrança de aluguéis e encargos da locação, compete ao réu a 

comprovação do pagamento dos aluguéis e demais encargos, bem como a 

existência de cobrança indevida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0112.15.003469-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 25/04/2018, p. 30/04/2018). No que toca 

ao pedido de pagamento de aluguéis, impende salientar que, oportunizada 

à parte a emenda a inicial para comprovar a legitimidade para cobrança 

dos aluguéis vencidos desde março de 2018, uma vez que o documento 

carreado em ID. 16564024 somente lhe conferia legitimidade ativa de 

20.07.2018 a 19.07.2019, a parte autora limitou-se a juntar ao feito, além 

do contrato já citado, apenas os contratos com vigência entre 20.07.2015 

a 19.07.2016 (ID. 16933372) e 20.07.2016 a 19.07.2017 (ID. 16933373). 

Portanto, os aluguéis vencidos entre março e junho de 2018 não podem 

ser contabilizados, pois não demonstrada a legitimidade da parte autora 

para a respectiva cobrança. Logo, merece parcial procedência o pedido 

de condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 

julho de 2018 até a data da desocupação do imóvel, que se deu em 12 de 

março de 2019, consoante Auto de Desocupação Compulsória e 

Constatação em Imóvel Urbano (ID. 18616417). Por fim, cabe ressaltar que 

a correção monetária e os juros de mora são devidos a partir do 

vencimento de cada parcela até o seu efetivo pagamento, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO – CÁLCULO EFETIVADO PELA CONTADORIA – IMPUGNADO 

- HOMOLAGADO PELO JUIZO DE PISO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS PELO JUIZO A QUO - ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE 

MORA INCIDIRAM APENAS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DÉBITO 

PENDENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – JUROS DE MORA 

– DEVE INCIDIR DO VENCIMENTO DA PARCELA ATÉ O SEU EFETIVO 

PAGAMENTO –– RECURSO PROVIDO. Quanto ao termo inicial da correção 

monetária e dos juros de mora, a jurisprudência já se firmou no sentido de 

que, em se tratando de cobrança de aluguéis, os juros moratórios e a 

correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela até o 

efetivo pagamento. (TJMT – AI 32138/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/07/2014, p. 21/07/2014). Ante o 

exposto, com fundamento na Lei n. 8.245/91, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida nos 

autos, tornando-a definitiva, bem como para o fim de: a) declarar 

rescindido o contrato de locação objeto dos autos; b) condenar a parte ré 

ao pagamento dos aluguéis vencidos, a partir de julho de 2018, no valor de 

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), até a data da desocupação do 

imóvel, que se deu em 12.03.2019, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 397, 

CC). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Determino o imediato levantamento dos valores 

depositados a título de caução, mediante transferência/alvará para a conta 

bancária indicada em ID. 24523739. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011105-02.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011105-02.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ELITON DIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. Não havendo necessidade de 

produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, 

determino que me façam os autos cls. para prolação da sentença de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005787-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI STOCHERA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGO STOCHERA (REQUERENTE)

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (REQUERENTE)

JOSE STOQUERA (REQUERENTE)

V. S. (REQUERENTE)

LUDMYLLA STOCHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

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

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005787-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE STOQUERA, MARLI STOCHERA, JOSE RODRIGO 

STOCHERA, LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA, LUDMYLLA 

STOCHERA, V. S. Vistos etc. 1. Intimem-se os autores, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos cópia 

da certidão de nascimento do autor José Rodrigo Stochera. 2. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos para prolação de sentença. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004183-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004183-71.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOEL CAMILO DE SOUZA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004136-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004136-97.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NELSON FUKS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004235-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004235-67.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OZELIA LOPES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 
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por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004191-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DA COSTA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004191-48.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OTACILIO DA COSTA ROCHA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004206-17.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

AFONSO FELIX DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004245-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004245-14.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OZELIA LOPES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004232-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004232-15.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OZELIA LOPES REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004236-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004236-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OZELIA LOPES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004264-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004264-20.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004258-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR SLAVINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004258-13.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDEMAR SLAVINSKI REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 
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no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004194-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004194-03.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CELSO DE MORAIS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004272-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004272-94.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004242-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004242-59.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OZELIA LOPES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004270-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004270-27.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 
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audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004288-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004288-48.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004292-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZEONITA CESARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004292-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZEONITA CESARIA DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004253-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004253-88.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NELSON FUKS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004301-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZEONITA CESARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004301-47.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 
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ZEONITA CESARIA DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004312-76.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL BENEDITO DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012467-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DA CRUZ FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012467-05.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

WILLIAN DA CRUZ FRANCO Vistos etc. 1. Intime-se a parte apelada para, 

querendo, apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias. 2. Após, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004367-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO NEVES DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004367-27.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LEILIANE BATISTA DA SILVA REU: ALONSO NEVES DA SILVA - ME 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. No mesmo prazo, deverá a 

autora regularizar a sua representação processual, uma vez que a 

procuração de ID. 27691945 não contém assinatura da outorgante, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004284-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004284-11.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 
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9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009754-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009754-91.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEUZA CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Neuza Caetano dos Santos contra 

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 17490879, requerendo preliminarmente a 

alteração do pólo passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na 

pretendida substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada 

contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 

6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias pertencentes 

ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas 

para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe 

que no caso de morte, a indenização será paga "por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo 

com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório 

para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, 

assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida 

preliminar. Na sequência, a requerida arguiu ser a requerente carecedora 

de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de que a 

requerente já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 1.687,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que tem direito a receber R$ 3.375,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 11.945/09. 

Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009754-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009754-91.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEUZA CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Neuza Caetano dos Santos contra 

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 17490879, requerendo preliminarmente a 

alteração do pólo passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na 

pretendida substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada 

contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 

6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias pertencentes 

ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas 

para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe 

que no caso de morte, a indenização será paga "por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo 

com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório 

para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, 

assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida 

preliminar. Na sequência, a requerida arguiu ser a requerente carecedora 

de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de que a 

requerente já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 1.687,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que tem direito a receber R$ 3.375,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 11.945/09. 

Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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NEIDE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000088-66.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEIDE NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Neide Nascimento da Silva contra Bradesco Seguros 

S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

12297515, requerendo preliminarmente a alteração do pólo passivo para 

que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida substituição 

processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Bradesco 

Seguros S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima 

pode escolher qualquer uma delas para haver a indenização. A Lei 

6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso de morte, a 

indenização será paga "por um consórcio constituído, obrigatoriamente, 

por todas as sociedades seguradoras que operarem no seguro, objeto da 

presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação em vigor, que 

instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de todas as 

partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu direito de 

regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 

23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez permanente? 2 – Quais 

os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

requerente advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em que a requerida 

deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do referido 

diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000088-66.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEIDE NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Neide Nascimento da Silva contra Bradesco Seguros 

S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

12297515, requerendo preliminarmente a alteração do pólo passivo para 

que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida substituição 

processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Bradesco 

Seguros S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima 

pode escolher qualquer uma delas para haver a indenização. A Lei 

6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso de morte, a 

indenização será paga "por um consórcio constituído, obrigatoriamente, 

por todas as sociedades seguradoras que operarem no seguro, objeto da 

presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação em vigor, que 

instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de todas as 

partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu direito de 

regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 

23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez permanente? 2 – Quais 

os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

requerente advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em que a requerida 

deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do referido 

diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006510-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006510-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Josefa Aparecida da Cruz contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 9119454, onde alegou ser a requerente 

carecedora de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de 

que ela já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 3.307,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 

11.945/09. Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta 

de interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 
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de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006510-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006510-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Josefa Aparecida da Cruz contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 9119454, onde alegou ser a requerente 

carecedora de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de 

que ela já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 3.307,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 

11.945/09. Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta 

de interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006486-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006486-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Antonio Genivaldo da Silva Sousa contra Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 8351926, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 945,00 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo ante a não apresentação do comprovante de residência pelo 

requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual 

art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. Desta 

forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, conforme 

se verifica no boletim de ocorrência ID 7338157, bem como que o 

requerente realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito 

a referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006486-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006486-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Antonio Genivaldo da Silva Sousa contra Seguradora 
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Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 8351926, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 945,00 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo ante a não apresentação do comprovante de residência pelo 

requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual 

art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. Desta 

forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, conforme 

se verifica no boletim de ocorrência ID 7338157, bem como que o 

requerente realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito 

a referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009534-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009534-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOEL JOSE FERMINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por 

Joel José Fermino contra Itaú Unibanco S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 10568693, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Itau Seguros de Auto e Residência S/A, a qual faz parte do convênio que 

administra o seguro DPVAT, e não a Itau Unibanco S.A. Instado a 

manifestar sobre a contestação, o requerente quedou-se inerte, conforme 

certidão ID 11436198. Desta forma, a teor do disposto no art. 339 do CPC, 

acolho a referida preliminar, devendo a Srª Gestora proceder aos atos 

necessários para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a 

requerida arguiu preliminar de ilegitimidade de parte, requerendo a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo 

passivo da ação. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o requerente advertido de que deverá comparecer no 

referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em 

que a requerida deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 

6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009534-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009534-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOEL JOSE FERMINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por 

Joel José Fermino contra Itaú Unibanco S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 10568693, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Itau Seguros de Auto e Residência S/A, a qual faz parte do convênio que 

administra o seguro DPVAT, e não a Itau Unibanco S.A. Instado a 

manifestar sobre a contestação, o requerente quedou-se inerte, conforme 

certidão ID 11436198. Desta forma, a teor do disposto no art. 339 do CPC, 

acolho a referida preliminar, devendo a Srª Gestora proceder aos atos 

necessários para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a 

requerida arguiu preliminar de ilegitimidade de parte, requerendo a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo 

passivo da ação. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 
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obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o requerente advertido de que deverá comparecer no 

referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em 

que a requerida deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 

6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003526-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ARAUJO DO NASCIMENTO OAB - 050.494.714-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30950596 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 16:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011923-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID.25373912 bem como o réu, ID. 31190900, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 31190900. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002859-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAMAR MENDES FORTUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL LOURDES SANTIN DAMO (REU)

Outros Interessados:

MARIA NUBIA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOACIR RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMAR DONHAUSEE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da parte autora, para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005787-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI STOCHERA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGO STOCHERA (REQUERENTE)

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (REQUERENTE)

JOSE STOQUERA (REQUERENTE)

V. S. (REQUERENTE)

LUDMYLLA STOCHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005787-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE STOQUERA, MARLI STOCHERA, JOSE RODRIGO 

STOCHERA, LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA, LUDMYLLA 

STOCHERA, V. S. Vistos etc. 1. Intimem-se os autores, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos cópia 

da certidão de nascimento do autor José Rodrigo Stochera. 2. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos para prolação de sentença. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 15/4/2020, às 
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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: 

1011923-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA APARECIDA DE ASSIS 

MARIANO RÉU: BANCO BMG S/A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-24024590, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011923-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID.25373912 bem como o réu, ID. 31190900, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 31190900. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011923-17.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID.25373912 bem como o réu, ID. 31190900, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 31190900. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004367-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO NEVES DA SILVA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004367-27.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LEILIANE BATISTA DA SILVA REU: ALONSO NEVES DA SILVA - ME 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. No mesmo prazo, deverá a 

autora regularizar a sua representação processual, uma vez que a 

procuração de ID. 27691945 não contém assinatura da outorgante, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014543-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados da PARTES de que fora redesignado para o dia 

03/03/2021, às 13:00 horas a audiência de tentativa de conciliação, 

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-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19, 

suspendendo 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 29/04/2020 às 16:30horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 03 / 03 /2021 às 13:00 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014779-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/3/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014779-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA 

REU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 30689383 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 17 de março de 2021, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001577-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARISTELA PALUDO OAB - 830.416.801-49 (REPRESENTANTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 29699394 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30557571 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001008-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30589929 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002497-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA ROSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/03/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30594056 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003222-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA OAB - 033.312.471-54 (REPRESENTANTE)

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 24/03/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30853310 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013635-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (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))

 

Intimar o advogado das PARTES de que fora redesignado para o dia 

10/02/2021, às 15:00 horas a audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo a ela comparecerem acompanhados de 

seus constituintes. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que diante das 

Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, suspendendo 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 15/04/2020 às 15:30horas. Dessa forma, procedo a sua redesignação 

para o dia 10 / 02 /2021 às 15:00 horas. Sinop, 07 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008143-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA ESFIHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do Exequente para que no prazo de cinco dias informe 

se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010743-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado do autor 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 29/4/2020 às 13:00horas. Assim, 

referida audiência foi redesignada para o dia 24/02/2021 às 14 horas, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados de seus constituintes. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010743-63.2019.8.11.0015 REQUERENTE: HIGOR FERREIRA DUARTE 

REQUERIDO: BANCO BMG S/A. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

diante das Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19, 

suspendendo 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 29/04/2020 às 13:00horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 24 / 02 /2021 às 14:00 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012151-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUNIOR BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora redesignado para o dia 

17/02/2021, às 15:00 horas a audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, e para compareça acompanhado de 

seu constituinte. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que diante das 

Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, suspendendo 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 22/04/2020 às 17:00horas. Dessa forma, procedo a sua redesignação 

para o dia 17 / 02 /2021 às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003572-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GUARATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO MANNRICK OAB - MT26997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SET IMOBILIARIA LTDA (REU)

 

Intimar o embargante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto 

de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça, conforme despacho e ID 30962843 abaixo 

transcrito. Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os presentes autos 

de embargos à execução tramitam em dependência ao feito sob n. 

1009161-28.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Após, intime-se o embargante, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos documentos que comprove fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 4. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 2 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010659-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ELIAS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

J. T. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de intimação conforme certidão de ID 

31130774.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008670-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

DANIELE POZZOBON (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do Exequente para que no prazo de cinco dias informe 

se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002086-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002086-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: EDUARDO MARTINEZ LOPES REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 
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dias após a realização do exame. Fica a requerente advertida de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002086-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002086-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: EDUARDO MARTINEZ LOPES REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica a requerente advertida de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005096-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S/A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar os advogados das PARTES de que diante da Portaria-Conjunta 

nº-247/2020, de 16.03.2020, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, 

causador do COVID-19, a audiência de conciliação foi redesignada para o 

dia 24/02/2021 às 14:30 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC, conforme certidão abaixo transcrito. C E R T I D Ã 

O Certifico e dou fé, que diante das Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 

249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, causador do 

COVID-19, suspendendo 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 29/04/2020 às 14:00horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 24 / 02 /2021 às 14:30 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA MACHADO OAB - 006.909.189-76 (REPRESENTANTE)

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO(A))

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000013-27.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

D. D. M. REPRESENTANTE: SILVANA MACHADO REU: URBANO 

AGROINDUSTRIAL LTDA Vistos etc. 1. Nos termos da cota ministerial de 

ID. 20313763, determino a intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a abertura e 

transferência da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para uma 

conta de titularidade do infante, ou esclareça por que não fez. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos, 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003739-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BAUERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –31037910 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000581-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMIDAL-TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

13:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 31117644 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, 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 
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artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001943-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RODRIGUES NEVES (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 07/04/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29761258 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 07 de Abril de 2021, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009095-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012975-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERNANDA RAMOS (REU)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 7/4/2021, 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. Deverá também, no prazo de cinco (5) dias 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Daury Riva, 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, visto que o correio não faz entregas naquela localidade. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1012975-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SISAN 

ENGENHARIA LTDA REU: JESSICA FERNANDA RAMOS Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30099780 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 07 de Abril de 2021, às 13:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003728-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30854123 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1012526-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERNANDA PONTELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

 

Intimar o advogado do autor de que diante da Portaria-Conjunta 

nº-247/2020, de 16.03.2020, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, 

causador do COVID-19, a audiência de conciliação foi redesignada para o 

dia 24/02/2021 às 15:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC, conforme certidão abaixo transcrito. C E R T I D Ã 

O Certifico e dou fé, que diante das Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 

249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, causador do 

COVID-19, suspendendo 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 29/04/2020 às 14:30horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 24 / 02 /2021 às 15:00 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012385-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado do autor 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 29/04/2020 às 15:00horas. Assim, 

referida audiência foi redesignada para o dia 24/2/2021 às 15:30 horas, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que devera comparecer 

acompanhado de seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1012385-71.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DIRCEU FOGACA RÉU: BANCO 

CETELEM S.A. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que diante das 

Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, suspendendo 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 29/04/2020 às 15:00horas. Dessa forma, procedo a sua redesignação 

para o dia 24 / 02 /2021 às 15:30 horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014169-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA (AUTOR(A))

L. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO LOPES CHAPARRO OAB - 465.137.791-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (REU)

 

Intimar o advogado dos autores de que fora redesignado para o dia 

24/02/2021, às 16:00 horas a audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado de seus constituintes. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, 

que diante das Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 249/2020, do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas 

preventivas ao contágio do coronavírus, causador do COVID-19, 

suspendendo 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 29/04/2020 às 15:30horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 24 / 02 /2021 às 16:00 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011488-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDAVINA HELENA ZAGONEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que diante da Portaria-Conjunta 

nº-247/2020, de 16.03.2020, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, 

causador do COVID-19, a audiência de conciliação foi redesignada para o 

dia 24/02/2021 às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC, conforme certidão abaixo transcrito. C E R T I D Ã 

O Certifico e dou fé, que diante das Portarias-Conjuntas nºs-247/2020 e 

249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

definindo medidas preventivas ao contágio do coronavírus, causador do 

COVID-19, suspendendo 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 29/04/2020 às 16:00horas. Dessa 

forma, procedo a sua redesignação para o dia 24 / 02 /2021 às 17:00 

horas. Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003710-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA LOPES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. ertifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30853529 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003652-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30853328 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003643-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30853322 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30819702 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 16:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003629-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/03/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30819086 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de março de 2021, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003623-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

13:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30820356 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003622-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30820342 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003628-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30819732 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689380 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689382 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003421-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689360 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 16:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 
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– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003405-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/03/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689361 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de março de 2021, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015516-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

13:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689375 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/03/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. ertifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 30689379 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de março de 2021, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000245-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MATIAS DA SILVA OAB - MT26834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 24/3/2021, 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: 

1000245-68.2020.8.11.0015 REQUERENTE: LETICIA APARECIDA ALVES 

PINTO REQUERIDO: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 29948568 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 13:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006971-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ERLEI MENEGUITTE (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada 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 intimação, no bairro Jardim Ibirapuera, 

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: 1007611-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (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))

 

Intimar os advogados 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.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014534-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDES MARIA STEFFENON (EMBARGANTE)

ADRIANE FATIMA STEFFENON (EMBARGANTE)

ZOLMIR STEFFENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar as advogadas das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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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.

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 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 intimação, no município de Santa Carmem, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –30647192 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 31036896 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002141-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES SOBRINHO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora, bem como 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 

Copacabana, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID –30604123 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 

17:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 

2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TRANSPORTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

PAULO CESAR GIOCONDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 30413574 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 16:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENDER NOBREGA (AUTOR(A))

GUSTAVO NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FILTER FRIEDRICH OAB - RS79073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GTR HOTEIS E RESORT LTDA (REU)

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 14/04/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –30606579 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 14 de Abril de 2021, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117431 Nr: 9738-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Número do Processo: 9738-72.2009.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 150/151, 

intimando-se pessoalmente o exequente.

2. Por conseguinte, considerando que o executado quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pelo executado.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156284 Nr: 3398-44.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICIANE DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732 A

 Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 298/299, intimando-se 

pessoalmente a Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que o executado quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas, conforme sentença de fls. 189/198.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191584 Nr: 13216-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRYSCILLA BARBOSA SILVA 

ROCHA - OAB:15096-B/MT, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Número do Processo: 13216-49.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Havendo requerimento, expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância depositada nestes autos em favor da 

exequente, devendo ela ser intimada pessoalmente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192583 Nr: 14282-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECLER FOPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES COIMBRA 

- OAB:170650/MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Número do Processo: 14282-64.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido à fl. 93, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

2. Por conseguinte, intime-se a exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179520 Nr: 291-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Número do Processo: 291-21.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 241, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184052 Nr: 5108-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:8.773/ES

 Número do Processo: 5108-31.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Diante da certidão de fl. 69, determino a intimação do exequente para 

que, no prazo de 5 (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 

arquivamento.

2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, façam-me os autos conclusos para análise do pedido item “c” 

da petição de fls. 62/63.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196377 Nr: 18119-30.2013.811.0015

 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: MARIA LUIZA ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Número do Processo: 18119-30.2013.811.0015

 Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 247/248, 

intimando-se pessoalmente a exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 15 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008751-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BIAZI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1008751-04.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 369.183,63 ESPÉCIE: 

AÇÃO DE COBRANÇA POLO ATIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Endereço: IGUATEMI, 151, ANDAR 19 PARTE, ITAIM BIBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-011 POLO PASSIVO: MARIA HELENA 

BIAZI Endereço: RUA DAS MAGNÓLIAS, 930, JARDIM MARINGÁ, SINOP - 

MT - CEP: 78556-266 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. Advertí-la de que, caso não manifeste nos autos no 

prazo legal, que foi nomeado curador especial, na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação para, querendo, oferecer defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhar o feito até seus ulteriores termos. RESUMO DA INICIAL: 

Em razão de contratação de CREDITO SOB CONTROLE I – COM 

PROTEÇÃO, firmado em 27/11/2014, o requerente concedeu ao devedor 

principal, um empréstimo no valor de R$ 80.053,89 (oitenta mil, cinquenta e 

três reais e oitenta e nove centavos), mediante crédito em conta corrente 

conforme discriminação dos valores no comprovante anexo aos autos. O 

requerido se obrigou a quitar o débito em 36 (trinta e seis) prestações 

mensais, com vencimento da primeira prestação em 12/01/2015 e da última 

prestação em 12/12/2017. No entanto, o requerido deixou de cumprir com 

o que foi livremente pactuado, encontrando-se inadimplente desde 

12/05/2015, acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato 

por descumprimento de cláusula contratual. Em 06/09/2018, o débito 

contratual é de R$ 369.183,63 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e 

oitenta e três reais e sessenta e três centavos), correspondente às 

parcelas não pagas, conforme demonstrativo anexo, que faz parte 

integrante desta exordial. Entretanto, o requerido, depois de se utilizar do 

crédito, deixou de honrar seus compromissos contratuais, encontrando-se 

inadimplente e, sendo infrutífero o recebimento amigável, só restou ao 

credor a propositura da presente ação cobrança. DESPACHO ID 

23212102: Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pelo autor no ID. 

18382322, e consequentemente determino a retificação do polo ativo da 

presente ação, substituindo o autor Banco Santander S/A pelo Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI – Não 

Padronizado. 2. Por conseguinte, designe-se nova audiência de tentativa 

de conciliação, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, no endereço informado pelo 

autor no ID. 22637728, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 4. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 5. Intimem-se, sendo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 6. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 3 de setembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal DESPACHO ID 

29590868:Vistos etc. Considerando que a ré não foi citada, nos termos do 

art. 344, do CPC, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos. 

Por conseguinte, defiro o pedido de ID. 26545818 e, determino a realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da parte requerida e, para tanto, junto aos 

autos os extratos emitidos pelos convênios. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, determino o cumprimento da decisão inicial. 

Restando infrutífera a diligência supra, intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

citação por edital, sob pena de extinção. Havendo o requerimento, cite-se 

a requerida por edital, este pelo prazo de 20 dias, para querendo 

contestar ação. Não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial 

na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 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 
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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, NIRLEI APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 8 

de abril de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007275-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1007275-62.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 78.166,63 ESPÉCIE: 

[Duplicata, Correção Monetária]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Endereço: AVENIDA DOS 

FLAMBOYANTS, 2145, - DE 2022 A 2432 - LADO PAR, JARDIM PARAÍSO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-124 POLO PASSIVO: Nome: GLAUCO RODRIGO 

CARVALHO Endereço: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 78.166,63 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) 

interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente é credora do Requerido na importância 

líquida, certa e exigível, no valor originário de R$ 42.032,00 (Quarenta e 

dois mil e trinta e dois reais), consubstanciada em 04 (quatro) Duplicatas 

para pagamento de prestação de serviços assumidos pelo requerido em 

termo de acordo extrajudicial em anexo, os prazos acordados para 

pagamento das duplicatas não foram cumpridos, estas que atualizadas de 

acordo com a legislação aplicável e depois somadas, importa em R$ 

78.166,63 (Setenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e 

três centavos). Todos os esforços da Autora no sentido de receber o 

referido crédito amigavelmente resultaram infrutíferas, razão pela qual se 

vale da presente ação judicial para que seja satisfeito os seus direitos. 

DOS PEDIDOS Por todo o exposto, é a presente para requerer a Vossa 

Excelência digne-se proceder à: a) Julgar totalmente procedente a 

presente ação em todos seus termos, fundamentos e documentos 

anexos, condenando o Réu ao pagamento da divida, com a devida 

correção monetária desde a data de vencimento do titulo de crédito e a 

incidência de juros legais; b) Conceder os benefícios da justiça gratuita, 

uma vez que a requerente não pode arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciais, sujeito a prejuízos imensuráveis a Instituição, conforme 

estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil e demais legislações 

apresentadas; c) Determinar a citação do Requerido para que cumpra com 

a obrigação de pagar a importância de R$ 78.166,63 (Setenta e oito mil 

cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). Conforme 

memória de cálculo relativa ao montante em anexo, em no prazo de 15 

dias, na forma do art. 701, caput, do CPC/2015, ou se for o caso, para que 

ofereça embargos, nos termos da Lei; d) Apresentados embargos, a 

Autora requer que sejam esses julgados improcedentes, com a 

consequente condenação do Requerido ao pagamento do valor ora 

cobrado, devidamente corrigido e com a incidência de juros legais; e) 

CONDENAR o Requerido ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos calculados no importe de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa. Deseja provar o alegado por 

todos os meios admitidos em direito, especialmente por prova documental 

e depoimento pessoal do Réu, sob pena de confissão. Dá-se à causa o 

valor de R$ 78.166,63 (Setenta e oito mil cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e três centavos). Nesses termos, Pede deferimento. Sinop – MT, 

01 de Junho de 2017. GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI ADVOGADA 

– OAB/MT 19.727 DECISÃO: ID 8201488: Vistos, etc...Defiro a Autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o réu para que efetue 

o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de honorários 

advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 

702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o devedor poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º 

do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não oferecer embargos, o 

mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 

2° do CPC. Havendo pagamento no prazo legal, o réu será isento do 

pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO ID 

17484663: Vistos etc...Proceda à busca de endereço do Réu através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se 

o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. 

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por 

edital, conforme requerido no ID. 16007493, este pelo prazo de 20 dias, 

nos termos do despacho inicial. Não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 173 de 391



alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SILVIA REGINA GOUVEIA, 

digitei. SINOP, 13 de abril de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007349-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR AUGUSTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007349-19.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ODAIR AUGUSTO DE AZEVEDO REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A, SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Odair Augusto de Azevedo contra 

Bradesco Seguros S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 9402726, onde alegou ser o requerente carecedor de ação 

ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de que ele já recebeu a 

indenização na via administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando 

a exordial, verifico que a requerente afirmou ter recebido a importância de 

R$ 2.531,25 na esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a 

receber R$ 13.500,00 referente a invalidez permanente em seu membro 

superior esquerdo, conforme Lei nº 11.945/09. Dessa forma, rejeito a 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, eis que, 

como dito, o requerente visa receber a diferença entre o valor recebido e 

aquele que entende como devido, não havendo que se falar, neste 

momento processual, em satisfação na esfera administrativa. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez permanente? 2 – Quais 

os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

requerente advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em que a requerida 

deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do referido 

diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002086-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002086-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: EDUARDO MARTINEZ LOPES REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica a requerente advertida de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001900-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROBERTO HERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAROLINE FONSECA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001900-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARLON ROBERTO HERNANDES REU: ADRIANA CAROLINE FONSECA 

Vistos etc. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c 

cobrança e pedido de liminar que Marlon Roberto Hernandes move contra 

Adriana Caroline Fonseca. Aduz o requerente que em 27 de setembro de 

2017 alugou para a requerida um imóvel residencial situado na avenida 

das Itaúbas, nº 5749, Jardim das Violetas, em Sinop-MT, cujo aluguel 

mensal perfazia R$ 1.300,00 e deveria ser pago todo o dia 27. Alega que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 174 de 391



contrato tinha duração de um ano, no entanto a requerida somente 

procedeu ao pagamento dos aluguéis vencidos até dezembro de 2017, e 

não realizou qualquer outro pagamento, razão pela qual ingressou com a 

presente ação visando o despejo dela, bem como a respectiva 

condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, 

acrescidos dos consectários contratuais e legais. A ação foi recebida 

pela decisão ID 12915786, ocasião em que foi deferida a liminar de 

despejo pleiteada na exordial. A requerida foi devidamente citada em 

11/06/2018 e quedou-se inerte, deixando de apresentar defesa ou purgar 

a mora, ID 13592609 e ID 14227237. É o relato do necessário. DECIDO. 

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e 

pedido de liminar que Marlon Roberto Hernandes move contra Adriana 

Caroline Fonseca. Aduz o requerente que a requerida deixou de pagar os 

aluguéis vencidos a partir de janeiro de 2018, razão pela qual visa 

rescindir o contrato de locação, despejar a requerida do imóvel e cobrar 

os valores devidos. Conforme se verifica pelas certidões ID 13592609 e ID 

14227237, a requerida foi devidamente citada e não apresentou defesa, 

tornando-se revel, logo, presumem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo requerente, art. 344 do CPC. Compulsando os autos, 

verifico pelo documento ID 12180056 que em 26 de setembro de 2017 as 

partes litigantes firmaram um “contrato de locação residencial” de um 

imóvel situado na avenida das Itaúbas, nº 5749, Jardim das Violetas, nesta 

cidade de Sinop. Estipularam o prazo de locação por 12 meses, com início 

em 27/09/2017, enquanto que o valor do aluguel mensal foi pactuado em 

R$ 1.300,00. Considerando que a requerida não contestou a ação, a 

procedência do pedido de cobrança dos aluguéis vencidos até a data do 

efetivo despejo é medida que se impõe. Fixo a data da juntada do mandado 

de citação como a data da desocupação do imóvel, 11/06/2018, ID 

13592609, eis que pela petição ID 14779756 o requerente informa que a 

requerida saiu do imóvel logo após a citação, não informando uma data 

exata e nem trazendo aos autos qualquer comprovante de entrega de 

chaves. Por todo o exposto, julgo procedente a presente ação de despejo, 

com resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC 

e art. 9º, inciso II e III, da Lei nº 8.245/91, para confirmar a liminar de 

despejo concedida pela decisão ID 12915786 e condenar a requerida ao 

pagamento dos aluguéis vencidos entre 26/01/2018 até a data da efetiva 

desocupação do imóvel, 11/06/2018, acrescidos da multa contratual de 

2%, correção monetária desde a propositura da ação e mais juros de mora 

a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop/MT, data 

registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006553-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

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:

ADEMIR MANOEL BARBOSA DA SILVA 79391001300 (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1006553-91.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias juntar cálculo atualizado do débito para posterior 

remessa dos autos à conclusão.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005448-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1005448-79.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre o parecer da administradora judicial, 

constante do Id. 23984343, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003178-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLEBER BENETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003178-53.2016.8.11.0015 Ante a 

devolução da correspondência para intimação da parte autora , com a 

informação “falecido” (id. 20655994), determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Intime-se o advogado do requerente a 

apresentar a certidão de óbito e indicar os herdeiros do falecido. Após, 

intime-se-os para se habilitarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008035-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FARIAS PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008035-74.2018.8.11.0015 Verifico que o 

advogado do executado juntou aos autos executivo a petição de 

Embargos à Execução, no Id. 22020079. Entretanto, é sabido que os 

embargos constituem ação acessória, que deve ser distribuída em 

apartado, por dependência, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC, 

sujeitando-se ao recolhimento de custas. Assim, concedo ao executado o 

prazo de cinco dias para regularizar o feito, distribuindo os embargos, com 

o devido recolhimento das custas, sob pena de preclusão. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005641-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JUNIOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005641-94.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado, no seguinte endereço: RUA 

LONDRES, QUADRA 07, LOTE 05, JARDIM PEQUENA LONDRES, EM 

SINOP-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1008466-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CESAR DE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CONSTANTINO GUIMARAES (REU)

LENECI MEDEIROS DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE MATUPÁ/MT 

conforme solicitação Id 31211878, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” E no caso de 

Comarca diversa à do Juízo de origem, o artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, 

de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção "cumprir diligência 

na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011729-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1011729-85.2017.811.0015 Abro vistas ao Ministério 

Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007741-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007741-85.2019.811.0015 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: 1015207-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015207-33.2019.811.0015 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: 1015114-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015114-70.2019.811.0015 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: 1013525-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES RODRIGUIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013525-43.2019.811.0015 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: 1015002-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015002-04.2019.811.0015 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 176 de 391



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015268-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015268-88.2019.811.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000845-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000845-94.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

REQUERIDA para juntar a guia e comprovante de pagamento completos, 

para que seja oficiado ao departamento de depósitos Judiciais para 

vincular aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007941-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE HELENA KUJAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEI DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO PJE 1007941-29.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cindo dias manifestar sobre correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001376-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001376-83.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado, tendo em vista que a carta de 

citação foi devolvida com a alínea "ausente".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009200-59.2018.8.11.0015

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:

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

ALEXANDER DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

NOELI MARIA DAMIAN PREVE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO PJE 1009200-59.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE 

para em CINCO dias efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida 

para Itaúba-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002049-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CASARIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1002049-76.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, tendo em vista que a carta de 

intimação foi devolvida com a alínea "ausente".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009705-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIX SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE SORRISO/MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008757-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BURITIS LTDA (REU)

NELSON GLUCKSBERG (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))
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PROCESSO PJE 1008757-45.2017.811.0015 INTIMAÇÃO dos 

REQUERIDOS, para, no prazo de 10 (dez) dias procederem ao 

recolhimento de sua parte dos honorários periciais, sob as penas da Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON CROCETTA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001474-34.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do REQUERIDO 

para se manifestar, em 05 (cinco) dias sobre proposta dos honorários 

periciais, e, não havendo impugnação, para depositar o valor integral dos 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000852-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTO CESAR CAVAGLIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000852-52.2018.811.0015 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BALDOINO BOIENG (EXECUTADO)

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002226-06.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado, enviando o comprovante 

diretamente para o Juízo deprecado (Itaúba-MT - Carta Precatória 

1000512-25.2019.8.11.0096).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015214-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015214-25.2019.811.0015 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173290 Nr: 8470-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS LOPES PAOZINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SOCIEDADE ACREANA DE COMUNICAÇÃO FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MARLI JANKOVSKI - 

OAB:46.136/PR

 Autorizo o levantamento do valor depositado às fls. 390/391. Expeça-se 

alvará eletrônico transferindo o valor para a conta indicada às fls. 

392/392, em favor do exequente, uma vez o advogado tem poderes para 

receber (fls. 37).

Após o levantamento, deve o exequente apresentar cálculo atualizado do 

débito, abatendo o montante levantado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232700 Nr: 7260-81.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes na fl. 232/233. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 7260-81.2015.811.0015 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

movida por CLAUDECIR DE OLIVEIRA face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153243 Nr: 1278-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA APARECIDA SANTOS, MAURO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO TAVARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUANA 

APARECIDA SANTOS em face da LUIS GUSTAVO TAVARES SILVA.

Às fls. 143 as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado 

(fls. 144). Posteriormente, às fls. 151/152, o exequente informou a 

adimplência do executado, requerendo o levantamento do valor bloqueado.
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DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Conforme já determinado na decisão anterior, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor bloqueado às fls. 136, transferindo o valor para a 

conta indicada (fls. 151verso).

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICA DE MOVEIS CIMADAS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

APOLONIA DELAVY DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000124-79.2016.8.11.0015 Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 4883079. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008399-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISALTIR SCHNEIDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPAGRO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1008399-12.2019.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS movida por ISALTIR 

SCHNEIDER em face de DIPAGRO LTDA. No Id. 26856011, foi indeferida a 

gratuidade da justiça e a parte autora foi intimada para recolher as custas 

processuais. Entretanto, quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 

30972167. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. TF

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CLAUDIO BRUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1000033-81.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 28248401. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1000033-81.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

LAERCIO CLAUDIO BRUM. Revogo a liminar concedida no Id. 26561118. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICA DE MOVEIS CIMADAS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

APOLONIA DELAVY DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1000124-79.2016.8.11.0015 Cuida-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em 

face da FABRICA DE MOVEIS CIMADAS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA 

e APOLONIA DELAVY DE FREITAS. No Id. 12943189, as partes firmaram 

acordo, o qual foi devidamente homologado (ID: 15466747), suspendendo 

o feito até o cumprimento do acordo. No Id. 24498764, o exequente 

informou a adimplência dos executados com relação ao acordo, 

requerendo a extinção do processo. DECIDO. Diante do cumprimento da 

obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito. Deve a parte autora promover a 

baixa das restrições, conforme item nº 10, do acordo (ID: 12943189). 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011129-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON MAIA ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1011129-30.2018.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO 

J. SAFRA S/A em face ELSON MAIA DE ABREU alegando que a parte 

requerida firmou o contrato nº 145012361, para pagamento em 48 

(quarenta e oito) parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

veículo modelo HB20S 1.6M COMF, ano 2015, cor branca, placa 

QBU-3970, chassi 9BHBG41DAFP518012. Aduz que a parte requerida se 

tornou inadimplente, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e 

apreensão do bem. Com a inicial, vieram os documentos de Id. 16577106. 

A busca e apreensão foi deferida liminarmente, no Id. 18456806. O veículo 

foi apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID: 18806605). A parte requerida, devidamente citada (ID: 

18806604), não contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme 

certidão de Id. 24040729. DECIDO A parte requerida, embora tenha sido 

devidamente citada (ID: 18806604), deixou de contestar o pedido no prazo 

legal, conforme certidão de Id. 24040729. Assim, incidem os efeitos da 

revelia a que se refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo 

o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, 

inciso II, do mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os 

seguintes efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor na petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos 

atos processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o 

pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários 

para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, 

materializado pelo contrato de financiamento, em que a parte requerida se 

obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor 

de R$ 923,19 ( novecentos e vinte e três reais e dezenove centavos). 

Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a parte requerida 

alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na 

inicial. Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora da parte 

requerida, consubstanciada no protesto de título de Id. 16577110. Desta 

forma, o inadimplemento contratual acarreta a apreensão do bem, 

conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com 

a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo descrito na inicial, veículo modelo HB20S 1.6M COMF, ano 2015, 

cor branca, placa QBU-3970, chassi 9BHBG41DAFP518012 – RENAVAM: 

01071737101, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a 

venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se 

os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011007-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. B. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO DE ID. 28989578, MAIS 

ESPECIFICAMENTE QUANTO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012049-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (EXEQUENTE)

M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o 

fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do disposto no 

art. 513, § 2º, I do CPC. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos 

nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente 

pela Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os 

atos praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do 

CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012318-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. 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: 

1012318-09.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes durante 

audiência (Id. 28798847). 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, ante a gratuidade da justiça, que ora defiro 

em favor da parte requerida. 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, 14 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006635-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. D. D. O. S. (HERDEIRO)

R. E. D. O. S. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006635-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: ELIAS SOUZA DA SILVA 

Vistos. 1. Defiro o pedido de id. 27876971. Lavre-se o termo de 

compromisso. 2. Sem prejuízo da deliberação supra, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação 

processual dos herdeiros Isabela Dominique de Oliveira Silva e Ricardo 

Elias de Oliveira Silva, bem como certificar-se acerca do integral 

atendimento ao item 4 da decisão de id. 20105015. 3. Cumprido o item 
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retro, concluso para sentença. 4. Decorrido in albis o prazo supra, 

citem-se os herdeiros para que se manifestem em 15 dias. 5. Após, 

concluso para deliberação. 6. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 14 de abril 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004422-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. D. P. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004422-75.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

NADIA NATHALIA DE PINHO TRINDADE EXECUTADO: HÉLIO DA COSTA 

Vistos. 1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

completar a petição inicial, instruindo-a com a cópia do título executivo que 

se pretende cumprir, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 320 

e 321 do CPC. 2. Após, concluso para deliberação. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 15 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010040-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1010040-69.2018.8.11.0015 Vistos. 1. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta. 247 e 249, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Resolução nº 313 de 19/03/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça que dispõem sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, especialmente a recomendação de 

reagendamento das audiências, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de setembro de 2020, às 16:00 horas. 2. Às 

providências. Sinop/MT, 31 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004809-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. S. (EXEQUENTE)

V. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONEY SOARES SANTOS OAB - MA10440 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ JUNIOR OAB - MA7980 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1004809-95.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Primordialmente, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de Id. 14741792. 2. Defiro o requerimento 

de cumprimento de sentença de Id. 22922075. Anote-se na DRA. 3. 

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado – Id. 10227214 

(art. 513, §2º, inciso I, do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10% (dez 

por cento), prevista no artigo 523 do CPC/2015. 5. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º, do CPC/2015). 6. Se infrutífera a 

intimação por meio do advogado constituído nos autos, expeça-se edital, 

em conformidade com o artigo 513, §2º, inciso IV, do CPC. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 31 de março de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. N. (EXEQUENTE)

R. D. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO DE ID. 31118838, 

CONSIGNANDO QUE DEVERÁ CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NOS EXATOS 

TERMOS ACORDADOS, E, QUERENDO, PODERÁ COMPROVAR NOS 

AUTOS, AO FINAL OU PERIODICAMENTE, A INTEGRALIDADE DO 

CUMPRIMENTO. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004317-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. R. P. D. S. A. (REQUERENTE)

A. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. 5. V. D. F. E. S. D. C. D. S. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimar as partes, na pessoa de seu advogado, para ciência da sentença, 

bem como para informar se renunciam ao prazo recursal. Obs: Os prazos 

processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 

do TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados antes do 

termo inicial do prazo (§4º do Art. 218, do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001974-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. G. F. (EXEQUENTE)

N. A. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE ID. 

31234768, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA CUMPRIR COM O 

DETERMINADO EM SEU ITEM 2., NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. Obs.: Os 

prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 

249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela Portaria Conjunta 

281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados antes 

do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004361-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

PATRICIA FRANCIELI OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (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: 

1004361-20.2020.8.11.0015 Vistos. 1. Primeiramente, intimem-se as partes 

para darem valor à causa em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, observando o disposto no artigo 292 do CPC. 2. No mais, 

verifico que as partes pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. 3. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). 4. À guisa do exposto, no mesmo prazo de 

item ‘1’ a parte autora deverá emendar a inicial, colacionando aos autos 

documentos que comprovem que necessite do benefício da gratuidade 

judiciária, sob pena de indeferimento do pedido, ou recolha as custas e 

taxas processuais pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial, com 

fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do Código de Processo Civil de 2015. 5. 

Após, tendo em vista se tratar de acordo que estabelece guarda 

alternada, determino a realização de estudo psicossocial a fim de verificar 

se tais parâmetros atendem o melhor interesse do menor. 6. Após, vista 

ao MP em 30 dias. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de abril de 2020. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004465-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 04856518151 (REQUERENTE)

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO/DESPACHO DE ID. 31307658 

QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO A ESSE JUÍZO COM FUNDAMENTO 

NO ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. APÓS, CONCLUSOS PARA DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA. Obs.: 

Os prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 

249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela Portaria Conjunta 

281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados antes 

do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001901-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR AFONSO FIDELI SILVA OAB - MT24352/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA OAB - MT24898/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, para no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar em relação a Petição e documentos de Ids 

n. 31308340, 31309094 e seguintes. Obs: Os prazos processuais estão 

suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo 

considerado tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do prazo 

(§4º do Art. 218, do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. R. D. S. (AUTOR(A))

L. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE ID. 

31244111, MAIS ESPECIFICAMENTE QUANTO A DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA (ITEM 4), QUANTO AO ROL DE TESTEMUNHAS (ITEM 5) E 

QUANTO AO PAGAMENTO DO EXAME (ITEM 10), BEM COMO PARA QUE 

MANIFESTE QUANTO A PRECATÓRIA DEVOLVIDA, COM 

CONSTESTAÇÃO, JUNTADAS NO ID 21333801, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000839-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. O. B. (AUTOR(A))

M. O. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA OAB - MT22386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (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: 

1000839-19.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes em 

audiência (Id. 19247242). 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, 15 

de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011191-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURÍLIO CARDOSO DE SÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1011191-36.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: CLEIDE PINHEIRO 

DOS SANTOS, brasileira, convivente em união estável, do lar, portadora 

do RG/CI n. 40.464.200-7 SSP-SP, e inscrita no CPF/MF n.450.719.128-99, 

residente e domiciliada na Rua Olinda, Apartamento 05, QD 02, LT 16, 

Bairro Jardim Iporã no Município de Sinop/MT. POLO PASSIVO: AURILIO 

CARDOSO DE SÁ, brasileiro, solteiro, documentos ignorados, QUE SE 

ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: efetuar a 

citação do polo passivo AURÍLIO CARDOSO DE SÁ, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, bem 

como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação/mediação redesignada para o dia 24 de agosto de 2020, às 

14:30h, a realizar-se no Fórum da Comarca de Sinop/MT, devendo 

comparecer acompanhado de seu advogado ou defensor público; ainda, 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou a guarda compartilhada, 

estabelecendo como domicílio da prole em comum a residência da genitora, 

consignando, por ora, o período de convivência do genitor durante as 

férias escolares, as quais serão divididas da seguinte forma: nas férias 

de julho, na primeira metade das férias escolares a prole em comum ficará 

com o pai e na segunda metade das férias escolares a prole em comum 

ficará com a mãe; nas férias seguintes inverte-se e assim 

sucessivamente; nas férias de verão, na primeira metade das férias 

escolares a prole em comum ficará com a mãe e na segunda metade das 

férias escolares a prole em comum ficará com o pai; nas férias seguintes 

inverte-se e assim sucessivamente, ademais, a prole em comum passará 

o dia dos pais e aniversário do pai com seu genitor e o dia das mães e o 

aniversário da mãe com sua genitora. No seu aniversário, em um primeiro 

momento, a prole em comum menor ficará com o genitor, e no ano seguinte 

com a genitora, no ano posterior inverte e assim sucessivamente. Caso o 

genitor resida na mesma Comarca da prole, as visitas ocorrerão também 

aos finais de semanas alternados, das 18:00 da sexta feira às 18:00 

horas do domingo; também, sua INTIMAÇÃO da decisão que arbitrou os 

alimentos provisórios no importe total de 40,50%% (quarenta vírgula cinco 

por cento) do salário mínimo vigente, em favor da prole em comum, sendo 

13,5% para cada um dos filhos, a ser colocado à disposição da parte 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o 

pagamento dos valores a serem depositados na conta bancário de 

titularidade da genitora, no BANCO DO BRASIL agência: 4102-5, conta 

poupança: 11.207-0, devidos a partir da citação. RESUMO DA INICIAL: A 

genitora e o requerido conviveram maritalmente por 04 (quatro) anos, e 

estão separados há cerca de 05 (cinco) anos. Da união, adveio o 

nascimento dos menores impúberes K. G. de S., nascido em 14 de abril de 

2010, M. P. de S., nascido em 19 de junho de 2011, e N. P. de S., nascido 

em 23 de dezembro de 2013, conforme certidões de nascimento anexas. 

Desde a separação, a guarda dos menores impúberes tem sido exercida 

de fato pela genitora, a qual reside atualmente no município de Sinop/MT e, 

em contrapartida, o requerido contribui com o valor mensal de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) aproximadamente 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo. Cabe ressaltar, que o requerido possui plena capacidade 

de arcar com a prestação alimentícia dos impúberes. Desse modo, justa é 

a fixação de alimentos no montante de 40,50% (quarenta vírgula cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz a importância 

aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais), equivalente a 13,50% 

(treze vírgula cinquenta por cento) para cada filho, acrescido, quando 

necessário, de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas e desde que não fornecidas pelo Poder 

Público, como, por exemplo: consultas médicas e odontológicas, material 

escolar, medicamentos, etc. Ademais, a genitora deseja a determinação da 

guarda unilateral dos filhos em comum, deixando as visitas a serem 

concordadas entre as partes, eis que os genitores residem em Estados 

diferentes, o que dificulta e inviabiliza a divisão das atribuições sobre as 

crianças.Isto posto, faz-se imprescindível a regulamentação dos direitos 

dos menores impúberes, notadamente no que tange à guarda, visitas e à 

prestação alimentícia a ser paga pelo genitor, a fim de evitar futuros 

prejuízos ao sustento e desenvolvimento saudável das crianças. 

DESPACHO/ DECISÃO: 1: Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. No tocante ao pedido de guarda provisória da 

prole em comum, decido: Considerando que com o advento da Lei n. 

13.058/2014 a regra nos casos de guarda passou a ser a guarda 

compartilhada, mesmo na hipótese de ausência de consenso entre os 

genitores (STJ – REsp 1428596, rel. Min. Nancy Andrighi, j.03.06.2014, p. 

25.06.2014), com fulcro no artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, alterado pela 

Lei n. 13.058/2014 e artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

considerando que a menor tem o direito de convivência com ambos os 

genitores, não havendo elementos que indiquem que o genitor não possui 

condições de exercer a guarda, fixo a guarda compartilhada, 

estabelecendo como domicílio da prole em comum a residência da genitora, 

consignando, por ora, o período de convivência do genitor durante as 

férias escolares, as quais serão divididas da seguinte forma: nas férias 

de julho, na primeira metade das férias escolares a prole em comum ficará 

com o pai e na segunda metade das férias escolares a prole em comum 

ficará com a mãe; nas férias seguintes inverte-se e assim 

sucessivamente; nas férias de verão, na primeira metade das férias 

escolares a prole em comum ficará com a mãe e na segunda metade das 

férias escolares a prole em comum ficará com o pai; nas férias seguintes 

inverte-se e assim sucessivamente, ademais, a prole em comum passará 

o dia dos pais e aniversário do pai com seu genitor e o dia das mães e o 

aniversário da mãe com sua genitora. No seu aniversário, em um primeiro 

momento, a prole em comum menor ficará com o genitor, e no ano seguinte 

com a genitora, no ano posterior inverte e assim sucessivamente. Caso o 

genitor resida na mesma Comarca da prole, as visitas ocorrerão também 

aos finais de semanas alternados, das 18:00 da sexta feira às 18:00 

horas do domingo. 3.1 Em virtude de prova pré-constituída, e, diante da 

ausência de comprovação dos rendimentos da parte requerida, arbitro os 

alimentos provisórios no importe total de 40,50%% (quarenta vírgula cinco 

por cento) do salário mínimo vigente, em favor da prole em comum, sendo 

13,5% para cada um dos filhos, a ser colocado à disposição da parte 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o 

pagamento dos valores na forma constante na petição inicial, devidos a 

partir da citação. 4. Designo audiência de conciliação com o Núcleo 

Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 04 de fevereiro de 2020, 

às 14:00 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 5. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 6. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 7. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz. 8. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 9. Oferecida contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil. 10. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 11. Se 

tiver informações nos autos acerca do empregador do requerido, 

expeça-se ofício a seu patrão para que forneça holerite dos seus doze 

últimos vencimentos, tudo sob as penas do artigo 22, da Lei nº. 5.478/68. 

12. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 

13. Intime-se. Cumpra-se. DECISÃO/DESPACHO 2: Vistos. 1. Tendo em 

vista a necessidade de se priorizar a intimação pessoal, considerando que 

a parte autora não soube indicar o atual paradeiro da parte requerida, 

defiro o pedido de id 28829309 e determino a realização de buscas junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, e Infoseg, visando a 

localização do atual endereço da parte requerida. 2. Desde já, redesigno 

audiência de conciliação/mediação para 24 de agosto de 2020, às 14:30 

horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da 

Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, 

em conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. 
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Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 2.2. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 2.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 2.4. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte 

ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e 

inciso I, do Código de Processo Civil. 2.5. Oferecida contestação, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 

do Código de Processo Civil. 3. Sem prejuízo, em concomitância com a 

pesquisa de endereço, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 3.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias 

após a audiência sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto 

sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na 

Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço com citação 

pessoal reste frutífera. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de 

Sousa Nere, digitei. SINOP, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Arnaldo de Sousa Nere Analista Judiciário 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008174-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES FORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-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 

#1008174-60.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDETE RODRIGUES FORTE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 30232794 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005574-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005574-66.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSEFA ROMAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – DETERMINO, à 

título de EMENDA da PETIÇÃO de ID. 23258450, que a ora Exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INSTRUA o pedido de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

moldes do artigo 524 do CPC/2015; II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE 

e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 1011295-28.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO 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,16 de 

abril 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: 1011257-16.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EDITH SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011257-16.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 71.702,85 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDITH SCHMIDT 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,16 de 

abril 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: 1005765-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRENIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 1005765-43.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 225.264,50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ANTONIO IRENIO DA SILVA 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,16 de 

abril 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: 1004178-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO SORGE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1004178-83.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 194.379,80 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CONCEICAO SORGE PEREIRA POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO 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,16 de abril 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: 1003496-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ASSIS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1003496-31.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 186.880,50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ANTONIA ASSIS CARVALHO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO 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,16 de abril 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: 1001795-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KRUGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1001795-35.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARLENE KRUGER 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,16 de 

abril 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: 1008078-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 1008078-11.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 186.880,50 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO:WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO POLO 

PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 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,16 de abril 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.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002543-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1002543-38.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SOLANGE ALVES DE 

CARVALHO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGUES VASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (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 

#1001261-62.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JEFFERSON RODRIGUES 

VASQUES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003231-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1003231-34.2016.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO RIBEIRO DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011702-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO IVO AVRELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-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 

#1011702-05.2017.8.11.0015 AUTOR(A): FERNANDO IVO AVRELLA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007028-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 

#1007028-81.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO FRANCISCO ROSA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010918-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARINEIDE GONCALVES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/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 

#1010918-28.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LARINEIDE GONCALVES ROSA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003465-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que o(a) requerente foi 

devidamente intimado para Impugnar a Contestação, porém, até a presente 

data não houve manifestação. Sinop-MT, 25/01/2018. CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINOR CANTOR FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1010794-45.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDINOR CANTOR FELIPE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003465-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que o(a) requerente foi 

devidamente intimado para Impugnar a Contestação, porém, até a presente 

data não houve manifestação. Sinop-MT, 25/01/2018. CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003465-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1003465-79.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 

291, CPC/2015) e que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, 

“o valor da causa” (art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO 

CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
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nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012560-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA REGINA GODOI (AUTOR(A))

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 

#1012560-36.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELISANGELA REGINA GODOI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012191-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1012191-42.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EDILSON CUSTODIO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002542-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN KARINY LIMA THEISEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1002542-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): HELEN KARINY LIMA THEISEN 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012185-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SEVERO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/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 

#1012185-35.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO SEVERO SILVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011867-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON FABIO VICENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(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 

#1011867-52.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JAISON FABIO VICENSI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003168-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA BONA BASI (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:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (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 

#1003168-09.2016.8.11.0015 AUTOR(A): IRMA BONA BASI REU: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003257-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AISSA (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:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (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 

#1003257-32.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA SOCORRO AISSA REU: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e 

que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” 

(art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006444-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (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 

#1006444-14.2017.8.11.0015 AUTOR(A): RONALDO SILVA REU: 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE Vistos etc. I – Considerando que 

“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 
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providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DIAS IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1002879-76.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: GISELE DIAS IORI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante do decurso do 

prazo sem manifestação do Executado Município de Sinop, conforme 

certificado eletronicamente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de ID. 26696549 

apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de ID. 26696541 e 

DETERMINO o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. 

Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor 

do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 

da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do 

PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. II – Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado em ID. 31277596 sob pena de incidir na pena 

de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento 

da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário e instaurada o 

processamento em perdas e danos, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 

10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º 

e 2º, do CPC/2015. III – FIXO os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10 % 

(dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafos 1º, 2º e 3º, inciso I, do CPC; IV - Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MATOS ALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1001245-45.2016.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE MATOS ALVES 

CARVALHO REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – INDEFIRO a ATUALIZAÇÃO dos CÁLCULOS de ID. 

27556244, eis que, “in casu”, a parte EXEQUENTE aplicou JUROS de 

MORA em 1% a.m. ao invés dos JUROS de 0,5% a.m (REGRA GERAL), 

bem como aplicou apenas o índice INPC em relação à correção monetária, 

quando, na verdade, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, a 

partir do advento da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA; II – Assim, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ATUALIZE os 

CÁLCULOS; III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

ANÁLISE quanto ao recebimento e instauração da fase de Cumprimento de 

Sentença Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 

2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012684-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR(A))

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 

#1012684-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIA DE ALMEIDA MENDES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012086-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR NUNES LEMOS (AUTOR(A))

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 

#1012086-65.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DEVANIR NUNES LEMOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 
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distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012079-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1012079-73.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LENIR FERREIRA DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004869-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PRESTES DIAS (AUTOR(A))

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 

#1004869-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA PRESTES DIAS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011964-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GEREMIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 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 

#1011964-52.2017.8.11.0015 IMPETRANTE: PEDRO GEREMIAS DA SILVA 

IMPETRADO: DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposto por PEDRO GEREMIAS DA SILVA em 

desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN e da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES – JARI DMTT PARAUAPEBAS/PA. Em ID. 10580064 foi 

DETERMINADA a INTIMAÇÃO do REQUERENTE para EMENDAR a INICIAL, a 

fim de juntar CÓPIA da DECISÃO PROFERIDA PELA JARI, sob pena de 

CANCELAMENTO de DISTRIBUIÇÃO. Conforme CERTIDÃO de ID. 

21552517, o Requerente foi intimado e não respondeu ao COMANDO 

JUDICIAL, mantendo-se inerte. É o Relatório. Decido. No caso em tela, 

incide ao caso, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente 

pressuposto de constituição válida da relação jurídico processual, a 

possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a DECISÃO foi 

SUFICIENTEMENTE CLARA ao DETERMINAR a Parte Requerente, que 

trouxesse aos autos a documentação IMPRESCINDÍVEL a ANÁLISE de seu 

DIREITO. “Ex positis”, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, IV, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto a custas. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002346-49.2018.8.11.0015
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002346-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CARMEM REBELATTO 

BARIVIERA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor de CARMEM REBELATTO 

BARIVIERA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP. Aduz a inicial, “encontra-se com 63 (sessenta e três anos), 

recentemente, após sentir-se mal, com fortes dores no peito, buscou 

atendimento, e após uma avaliação cardiológica foram identificadas 

diversas obstruções coronarianas”. LIMINARMENTE, postulou pela 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a fim de compelir o Requerido a 

dispensar o tratamento adequado ao substituído, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO”. No MÉRITO, pugna pela confirmação do pedido liminar 

e o julgamento procedente da presente ação. COLACIONOU aos autos 

DOCUMENTOS. A TUTELA foi ANTECIPADA em 27/03/2018 conforme ID. 

12447798, sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, 

imediatamente, o procedimento pleiteado pela Requerente. O Estado de 

Mato Grosso CONTESTOU em ID. 12606683 arguindo preliminarmente 
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sobre a ausência de interesse processual, e, no mérito pela 

improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop CONTESTOU em 

ID. 13415555 arguindo, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. 

BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 17711155. NOTA FISCAL em ID. 15779176 e 

15892644 com a discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 

17960256. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse 

como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter 

necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da 

intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se 

pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento 

jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em 

ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não 

obteve sucesso pelo Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do 

tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar 

o direito à saúde. No mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte 

exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da via 

administrativa, pois assim estaria diante da flagrante injustiça e sob pena 

de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA em favor de CARMEM REBELATTO BARIVIERA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A SAÚDE DA 

POPULAÇÃO é DEVER do Estado e GARANTIA do cidadão, devendo 

aquele PROPORCIONAR o suficiente para o seu BEM ESTAR. Assim, com 

fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, nenhum cidadão 

poderá SOFRER qualquer ato que atente contra a sua SAÚDE e coloque a 

VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. Trata-se, portanto, de DIREITO DE 

TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, não se submetendo a BARREIRAS 

GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a que também não se submete a 

moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o 

CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE constituem um SISTEMA ÚNICO, apenas descentralizado 

administrativamente, o que NÃO IMPÕE DEVERES ESTANQUES a um ou a 

cada um dos entes federados, se não que a todos, INDISCRIMINADA E 

SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À SAÚDE - DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º da Constituição da 

República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a NORMA 

CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e sua POSITIVAÇÃO à 

existência de RECURSOS, à implementação de PROGRAMAS ou à edição 

de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por si só, a quem, 

COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para sua 

PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS MÍNIMOS 

INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o Constituinte 

expressamente remetido sua concreção ao legislador ordinário, pela 

clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o dispositivo em causa 

tem razoável densidade normativa: define o objeto do direito – 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por isso, 

comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para invocar o 

DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a 

parte Requerente ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE 

STENT FARMACOLOGICO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de ID. 12447798, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao 

causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro 

rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na 

proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não 

haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se 

que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em 

partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 

1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 

21/06/2000). Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO 

VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do 

CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007485-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007485-16.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA 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 Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 27 de Agosto de 
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2008, para o cargo de médico clínico geral, 20h, Referência CE-026. 

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 à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 9055711. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9525912 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9619927 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 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” (Num. 9525912). 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 2008, 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 (2017), 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 (21/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 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, 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. 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 
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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 

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 
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– 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 

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 
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Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DIAS IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002879-76.2016.8.11.0015 AUTOR: 

GISELE DIAS IORI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por GISELE DIAS IORI 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 Requerente foi aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 

01 de agosto de 2006, para o cargo de professora licenciatura em 

pedagogia com pós graduação, 40h, Referência CE-20-06. 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 à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 4976552 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 5013847 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 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” (Num. 4976552). 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 
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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 2006, 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 (2016), 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 (08/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por GISELE DIAS IORI em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, 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, 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. 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 

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° 
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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 

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 
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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: 1012098-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1012098-79.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DENISE DA SILVA E SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DENISE DA SILVA E SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP. Perscrutando os autos, verifica-se que, decorrida a 

marcha processual, a parte Autora, consoante ID. 14284437, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO. É o Relato. Decido. 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. 

CONDENO a parte Autora ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 90, “caput”, 

do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos 

termos ao art. 98, § 3º, do CPC. ARQUIVE-SE com as cautelas e 

anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007876-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

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 

#1007876-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JUDITE CARDOSO DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta pelo JUDITE CARDOSO DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP. Ocorre que ao ID. 21643887 a parte Autora informa 

que “a existência da litispendência com os autos n. 

1004931-68.2017.811.0015, autuado em 14.04.2017, requerendo, desta 

forma, a extinção do feito e baixa nos autos”. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, verifica-se 

que a EXISTÊNCIA de DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse sentido, é 

sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à 

outra que se encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta 

sem conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 

“uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a 

extinção deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007866-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELEUSA FARIAS LIMA (AUTOR(A))

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 

#1007866-24.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VANDELEUSA FARIAS LIMA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por VANDELUSA FARIAS LIMA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP. Ocorre que ao ID. 15363545 a parte Autora informa 

“a existência de litispendência com os autos n. 1004958-91.2017.811.0015 

-, cuja distribuição foi realizada em 15.04.2017, razão pela qual requer o 

arquivamento do feito e baixa nos autos.”. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, verifica-se que a 

EXISTÊNCIA de DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse sentido, é sabido 

que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à outra que 

se encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta sem 

conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 “uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a extinção 

deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007905-21.2017.8.11.0015

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)

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 

#1007905-21.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JUCELINA LEITE RIBEIRO 

SANTANA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JUCELINA LEITE RIBEIRO 

SANTANA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Ocorre que ao ID. 

19302367 a parte Autora informa “a existência de litispendência aos autos 

n. 1004946-77.2017.811.0015, ao passo que requer o arquivamento do 

presente feito”. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. Sem maiores delongas, verifica-se que a EXISTÊNCIA de 

DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse sentido, é sabido que a 
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LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à outra que se 

encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta sem 

conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 “uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a extinção 

deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012017-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO SAUSEN (AUTOR(A))

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 

#1012017-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ADELINO SAUSEN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ADELINO SAUSEN em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP. Ocorre que ao ID. 18260532 a parte Autora vem “requerer o 

arquivamento da presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP-MT, eis que protocolada em duplicidade com os autos 

de Código: 1868-34.2013.811.0015 (código: 180994), que inclusive já 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença”. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, 

verifica-se que a EXISTÊNCIA de DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse 

sentido, é sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação 

idêntica à outra que se encontra pendente, devendo, assim, a segunda 

ser extinta sem conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do 

CPC/2015 “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há 

senão a extinção deste processo ante a constatação de litispendência. 

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004479-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COELHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004479-93.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA PAULA 

COELHO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004480-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SILVA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004480-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SARA SILVA 

FIGUEREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004492-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO PAZ DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004492-92.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIANO PAZ DA 

LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005550-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ARTUR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (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.: 1005550-04.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010314-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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))

 

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.: 1010314-67.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012892-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCELIA DE OLIVEIRA MARGAREFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012892-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIRCELIA DE OLIVEIRA 

MARGAREFFO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela provisória de urgência, aviada por Dircelia de Oliveira Margareffo em 

face de BV Financeira 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. 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 adimplemento do 

débito que originou a negativação lançada pela parte promovida. Ao que 

informa o documento agregado no processo, extrato positivo de restrição 

creditícia colacionado no Id. 24901787, tendo como credora a parte 

promovida, data de vencimento 27/01/2019, valor de R$ 15.792,00. O 

nome da parte promovente encontra-se negativado desde 14/05/2019. 

Nos autos, consta o boleto referente à parcela 04/48 com o respectivo 

comprovante de pagamento agregado no Id. 24902395, a indicar que a 

restrição, aparentemente, não é devida. Probabilidade do direito 

demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos acima apontados para 

obter a tutela de urgência. Noutro giro, é indubitável o perigo de dano no 

caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da negativação 

lançada 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. Ademais, 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. 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 requerida que promova a 

suspensão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo 

comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão do ônus da 

prova. 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). Quanto ao pleito 

de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no 

primeiro grau de jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise 

do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de outubro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004495-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1004495-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIANE RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 
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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: 28/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010096-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

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

qual o CNPJ do titular da conta indicada em petição retro, a fim de que seja 

expedido o competente alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MORESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 10 de outubro de 2017, às 08:30 horas; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006001-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

que a sentença padece de contradição e omissão. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, desacolho os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o 

princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este 

deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a 

sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) E: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os 

embargos. Preclusas as vias recursais, ARQUIVEM-SE. Sinop, (data 

registrada no sistema). Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR AGUINEL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONTRA DO BRASIL AGENCIADORA DE SERVICOS E CARGAS LTDA. 

(REQUERIDO)

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004502-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DILMAR AGUINEL 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA BAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004507-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO DE 
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SOUZA BAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORENA KELLY 

TORRES TEIXEIRA POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA FALCHETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONTRA DO BRASIL AGENCIADORA DE SERVICOS E CARGAS LTDA. 

(REQUERIDO)

IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  1 0 0 4 5 0 8 - 4 6 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:TRANSPORTADORA FALCHETO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: 

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BRESSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONCALVES DE LIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1004510-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SIDNEI BRESSAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO GUTIERREZ DE MELO POLO 

PASSIVO: MANOEL GONCALVES DE LIMA 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: 28/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BRESSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES BARBOZA (REU)

 

PROCESSO n. 1004511-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SIDNEI BRESSAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO GUTIERREZ DE MELO POLO 

PASSIVO: RONALDO RODRIGUES BARBOZA 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: 28/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GONCALO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004512-83.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILAS GONCALO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEDOCIR ANHOLETO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 28/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011272-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004514-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004514-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANO 

BULHOES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

BULHOES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004515-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1004515-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS SILVA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 
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MT - CEP: 78550-138 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-29.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILDO SEVERO DA SILVA OAB - MT8.783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010896-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE BERSALINI FAVONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012834-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR BAUERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004369-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT27737/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

D 3 CONSTRUCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004369-94.2020.8.11.0015. REQUERENTE: NELSON CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: D 3 CONSTRUCOES EIRELI, WELLITON HENRIQUE 

ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Pretensão de indenização com pedido 

de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Nelson Cardoso da 

Silva em face de D3 Construções Eireli e Welliton Henrique Alves dos 

Santos, 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. Pelo 

que se depreende da inicial, a parte promovente entabulou contrato de 

prestação de serviços de construção com a parte promovida no valor de 

R$ 13.500,00, sendo a forma de pagamento a tradição do veículo Fiat Idea 

2008 no valor de R$ 16.000,00, sendo que o valor da diferença de R$ 

2.500,00 seria devolvido pelo promovido no término da construção ou 

após a venda do automóvel. Refere o demandante que o promovido 

furtou-se à execução do contrato e também não devolveu a diferença de 

R$ 2.500,00. Assim, pretende a concessão da tutela provisória de 

urgência para determinar o bloqueio de circulação e alienação do veículo 

que está em posse do promovido. Contudo, após análise dos documentos 

que instruem a exordial, não restou verificado o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, sendo certo que, conforme se denota do 

documento coligido no Núm. 31237401, o veículo está no nome da parte 

promovente, inclusive com a ATPV (Autorização para transferência de 

propriedade de veículo) em branco, razão pela qual a concessão da tutela 

para bloqueio de transferência do bem não surtiria qualquer efeito prático, 

uma vez que eventual transferência regular pelo órgão de trânsito 

competente depende diretamente da autorização da parte autora. Noutro 

giro, a parte promovente pretende o bloqueio de circulação do veículo. 

Entretanto, tal medida é excepcional e deve ser aplicada em último caso. 

Trata-se de um embaraço excessivo sem ao menos 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 
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segura a respeito do caso. Ademais, causa espécie a somatória das 

notas fiscais e recibos ancorados ao feito, no valor aparentemente 

aproximado de R$ 4.000,00. Valores estes pagos à título de mão de obra e 

aquisição de materiais para conclusão da construção. Todavia, o valor de 

R$ 4.000,00 é muito inferior ao ajustado em contrato com o promovido, que 

é de R$ 13.500,00, a indicar que a parte promovida pode ter cumprido, ao 

menos em parte, o contrato entabulado. Dessa forma, neste incipiente 

momento processual, não restou configurado a presença dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, 

para a comprovação da tese expendida pela pelo promovente é impositiva 

a dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do 

contraditório. 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 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 pretendida. Ausentes os requisitos 

cumulativos do art. 300 do CPC. 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: 1013484-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013484-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão anulatória, com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Equipe Investe em 

face de Município de Sinop, 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. 

Verificado que a parte promovente, por via de seu douto causídico, aduziu 

que o Juízo não respeitou a urgência dos autos por não ter realizado a 

apreciação judicial antes do encerramento do campeonato. Pois bem. 

Como bem observado pelo nobre advogado, houve redistribuição do feito 

a este Juízo, eis que inicialmente protocolado perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, o que de certo modo retardou a marcha 

processual em 19 dias para conclusão dos autos e análise do pedido 

liminar. Entretanto, a atribuição de culpa ao Juízo não é de bom alvitre. Tal 

conduta vai de encontro ao princípio da cooperação das partes no 

desenvolver do processo, postulado intimamente ligado à celeridade, à 

efetividade da prestação jurisdicional e à boa-fé processual. Se o tempo 

estava escoando, a consulta processual pela parte era mais do que 

pertinente, era devida, a recomendar uma atuação mais diligente no 

exercício do seu mister. Se a parte, por intermédio do seu advogado, tem 

esses arroubos de enfrentamento, convém informar que o Juízo apenas 

atua tecnicamente. A propósito, o esperneio é garantido a todos. Demora 

ou não na apreciação do pleito em tutela de urgência, é certo que, nessa 

sede de cognição sumária, não restou configurado os requisitos para 

concessão da liminar pretendida. Isso porque a parte promovente 

pretende a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o 

cancelamento do campeonato denominado de “Copa Marcelinho 

Boiadeiro”, bem como a suspensão da premiação e expedição de ofício ao 

Ministério Público Estadual para apuração de eventuais infrações às 

normas da Administração Pública. Entretanto, nessa análise perfunctória, 

ausente nos autos qualquer demonstração das alegações autorais. Não 

há qualquer evidência de que as premiações ainda não foram 

efetivamente entregues. É fato que o “Campeonato 7º Copa Marcelinho 

Boiadeiro Interbairros de Futebol de Campo - edição de 2019”, já se 

encerrou em 10/11/2019 sendo intuitivo que as premiações já foram 

devidamente entregues, em vista do decurso do tempo de mais de 05 

meses do término do campeonato. Nada nos autos que aponte o contrário, 

de modo que a parte promovente não se desincumbiu do ônus probatório 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do 

CPC. Probabilidade do direito um tanto inconsistente, a impedir este Juízo 

de garantir a tutela provisória de urgência pretendida. O caso em apreço 

demanda prova e a alegação autoral não é absoluta, sobretudo em relação 

à eventual irregularidade no campeonato, o que deve ser analisado em 

momento oportuno. O pleito liminar depende de uma análise conjuntural 

muito maior, a demandar instrução processual, garantindo o contraditório. 

Ainda, não restou verificado a existência de perigo de dano a ensejar a 

concessão da tutela de urgência cobiçada, na medida em que o 

campeonato se encerrou há muito tempo e tudo indica que as premiações 

já foram potencialmente entregues. Noutro giro, a parte promovente 

pretende a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para 

apuração de eventuais infrações às normas da Administração Pública. 

Todavia, este Juízo não tem como funcionar como braço ou instrumento 

administrativo da parte promovente, que pode, muito bem por si, agilizar tal 

diligência de modo a noticiar os fatos ao i. representante do Ministério 

Público competente, sem a necessidade da chancela judicial. Assim, 

ausente os elementos necessários para o juízo de cognição sumária, o 

que impede de garantir-lhe a tutela de urgência almejada, até porque 

trata-se de demanda que versa acerca de um direito um tanto tênue, que 

se revela temerário nessa conjuntura ainda bastante fluida. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 
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300 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do 

enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência 

conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte 

promovida para contestar em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005801-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Ante a renúncia ao prazo recursal, EXPEÇA-SE em favor da parte 

Exequente o competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 

14.345,39 (id nº 21169814) observando-se os dados bancários indicados 

na cláusula primeira, alínea “B” de id nº 30374908. Deixo de condenar as 

partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006177-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GABRIELA 

RIBEIRO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à alegada inscrição indevida do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 

123,05 (cento e vinte três reais e cinco centavos) em 20/07/2015; para 

tanto, confirma a existência de relação jurídica, porém afirma desconhecer 

a origem do débito. Inicialmente DECRETA-SE a REVELIA da parte 

Requerida, posto que apesar de devidamente citada (id nº 9586300) não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 9824148). De fato, como 

destaca a parte Requerida, o art. 20 da Lei nº 9.099/95 determina, como 

efeito da revelia, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, 

facultado ao réu a produção de prova. Contudo, ainda que seja permitido 

ao juiz a determinação de ofício de provas, isto não significa eximir o réu 

em deixar de cumprir seu ônus probatório; sob pena daquele sub-rogar-se 

no papel de advogado do réu. Em sua contestação a parte Requerida, 

aduz pela regularidade do débito sem trazer aos autos qualquer prova 

hábil a corroborar em descumprimento as previsões dos arts. 373, II, CPC 

e 6º, VIII, CDC. Não se pode olvidar que diante da relação de consumo 

existente entre as partes e o tipo de prova necessária aos autos, seria 

impossível à parte Requerente provar que não contratou o débito 

negativado; sob outra ótica, era perfeitamente possível à parte Requerida, 

tanto é que fez questão de aduzir pela regularidade do débito, em trazer 

aos autos cópia do contrato que ensejou a inscrição, da movimentação 

financeira que resultadou no débito ou qualquer outra prova documental 

em que se fosse possível corroborar suas alegações. É fato que incumbe 

ao autor, na condição de devedor a prova do pagamento; todavia, a causa 

de pedir destes autos não diz respeito apenas a inadimplência, pois 

abrange a origem em si do débito negativado. Ausente, nos autos, prova 

da origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se 

de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in 

re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS discutidos nestes auto, DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da 
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parte Requerente dos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

123,05 (cento e vinte três reais e cinco centavos) discutido nos autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

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

Processo Número: 1005979-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de 149,13, conforme cálculo ID. 

31234558, 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, 15 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para que as partes apresentem as provas que 

pretendem produzir 2 de dezembro de 2016 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexados tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, para que as partes apresentem as provas que 

pretendem produzir 2 de dezembro de 2016 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO Certifico, com a 

finalidade de INTIMAR a PARTE Requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento da custa e da taxa judiciária conforme cálculo ID 

31230256, 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. OBS: PRÓ-RATA AUTOR: Beneficiaria 

da justiça gratuita REQUERIDO: CUSTA R$ 206,70 TAXA R$ 77,65 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007516-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALVES DE MENEZES (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)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 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$ 149,13, totalizando em R$ 562,53, conforme cálculo ID 

31195932, 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. (contados da expiração do prazo da 

intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de 

Arrecadação e Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN LUIS GODINHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-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))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 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$ 37,68 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 141,69, totalizando em R$ 179,37, conforme cálculo ID 
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19883817, 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. (contados da expiração do prazo da 

intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de 

Arrecadação e Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005068-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 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$ 282,60, totalizando em R$ 696,00, conforme cálculo ID 

31239931, 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. (contados da expiração do prazo da 

intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de 

Arrecadação e Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001859-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - MT25714-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 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31273995, 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. 

(contados da expiração do prazo da intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004128-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa e da taxa judiciária 

conforme cálculo ID 31276551, 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. OBS: PRÓ-RATA 

AUTOR Beneficiário da justiça gratuita REQUERIDO: CUSTA R$ 206,70 

TAXA R$ 74,56 Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005318-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA TEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31271261, 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. 

(contados da expiração do prazo da intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007400-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa e da taxa judiciária 

conforme cálculo ID 31279131, 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. OBS: PRÓ-RATA 

AUTOR – 50% Beneficiaria da justiça gratuita REQUERIDO - 50% - CUSTA 

R$ 206,70 TAXA R$ 74,56 Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003610-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003610-14.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

18 de abril de 2017 às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. No mais, diante 

da relação de consumo inconteste, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003610-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-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 e da taxa judiciária no valor de R$ 168,67, totalizando em R$ 

582,07, conforme cálculo ID 312282019, 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. 

(contados da expiração do prazo da intimação, 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”, preenchendo 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, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 16/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003341-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003341-72.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: JOSIAS 

DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO Vistos. Determinada a regularização do 

acordo no Id. 8255181, a parte autora se manifestou no Id. 8792053, 

pugnando pela dilação do prazo para cumprimento da determinação. Pois 

bem, considerando a ausência de prejuízo para tanto, defiro o pugnado 

pelo autor, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

decisão proferida no Id. 8255181. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. V. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA PINHEIRO COSTA OAB - RO7035 (ADVOGADO(A))

ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA OAB - RO2209 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. A. D. O. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

N. S. D. M. R. (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40, conforme cálculo ID. 31197212, 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, 16 de abril de 2020. Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015524-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciáriade R$ 149,13, conforme cálculo ID. 31311552, 

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, 16 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Divisão de Recursos Humanos

Portaria
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PORTARIA N. 70/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90.

 R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER à servidora IZABELA GOMES DA SILVA, Analista 

Judiciária, designada Gestora Judiciária da Segunda Vara Especializada 

da Fazenda Pública, matrícula n. 21788 , 3 meses de Licença Prêmio, 

referente ao quinquênio 21.12.2014 a 21.12.2019, condicionando o gozo à 

conveniência do serviço.

 Várzea Grande, 14 de abril de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004007-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. E. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIZE RAYANE RAMOS DA SILVA OAB - 062.904.121-08 

(REPRESENTANTE)

TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA OAB - MT23396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1004007-34.2020.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.045,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]; Certifico que, em atenção ao parecer 

do Ministério Público, intimo a parte autora a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005738-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CAROLINI DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIO SALES RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, em face da manifestação da Fazenda Pública Estadual, 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (Prov. 

56/2007-CGJ).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020048-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CAMPOS ROZENDO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0017488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (RECONVINDO)

 

Vistos. Tendo em vista a manifestação da parte requerente pela 

desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao 

processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se 

de beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as devidas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000453-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DAVI MOREIRA SOUZA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE LOIDE MUZZY SOUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos. CLEMILDA MOREIRA DE SOUZA, qualificada nos autos, ingressou 

perante este juízo com pedido de inventário pelo rito de arrolamento dos 

bens deixados pelo falecimento de seus genitores DAVI MOREIRA SOUZA 

e LOIDE MUZZY SOUSA. Com a inicial vieram os documentos necessários 

ao deslinde do feito, dentre os quais se encontram as certidões de óbito 

dos falecidos, documento do bem inventariado e certidões negativas de 

débitos expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

além da certidão de inexistência de ação distribuída nesse Estado em 

nome dos falecidos. Por despacho (id. 17672174), recebeu-se a inicial, 

nomeou-se inventariante e determinou-se o processamento na forma de 

arrolamento. Declaração de isenção em relação ao imposto incidente 

(ITCMD), emitida pela SEFAZ/MT – ids. 19671464 e 22797854. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, extrai-se dos autos que a única herdeira é a filha 

dos de cujus. Sendo ela herdeira única, regularmente representada, 

logicamente é a única legitimada para suceder os bens deixados em razão 

do falecimento de seus genitores. Logo, entendo que o feito encontra-se 

maduro para prolação de sentença. Ademais, não há nenhum empecilho 

ao acolhimento do pedido, consoante a dicção do artigo 659 do NOVO 

Código de Processo Civil, vez que há regularidade processual, já que 

foram juntados todos os documentos que atestam a inexistência de 

débitos fiscais em relação ao bens imóveis cuja adjudicação se pretende. 

No caso dos autos, as provas documentais acostadas comprovam o título 

de herdeiro e o acervo patrimonial deixado pelo espólio, conforme 

exigência dos arts. 659, §1º e 660 do CPC. Diante do exposto, homologo o 

pedido de adjudicação de fls. 4/5, julgando por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o presente arrolamento dos bens 

deixados por DAVI MOREIRA SOUZA e LOIDE MUZZY SOUSA, 

ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Em consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro assente no artigo 

487, i c/c 659, §1º, ambos do novo código de processo civil. Determino 

ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado, uma vez 

juntada as certidões negativas expedidas pela PGE em nome dos de cujus, 

e, após a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pagamento dos 

tributos, que deverá ser intimada para esse único fim, expeça-se a 

competente carta de adjudicação. defiro ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, razão pela qual isento-o do pagamento das 

custas judiciais (art. 99, § 3º do CPC). Cumpridas as diligências e 

procedidas as anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005548-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZITA DEONIZIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ELIODETE DOMINGAS DE FIGUEIREDO, qualificada nos autos, e 

ERIVELTO DOMINGOS DE FIGUEIREDO, também qualificado e representado 

por sua curadora, ora a primeira requeretne, ingressaram com pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento das importâncias depositadas em 
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conta bancária no nome da de cujus Alzita deonízia de oliveira, falecida em 

26/06/2017. Com a inicial vieram os documentos necessários à instrução 

do feito. Recepcionada a inicial, expediu-se ofício à Caixa Econômica e 

Banco do Brasil, requisitando informações acerca de saldos bancários em 

nome do de cujus (id. 23765269). Com as respostas foram, constatou-se 

a existência de valores depositados apenas no Banco do Brasil (id. 

26537285). O representante do Ministério Público, manifestou0se pelo 

deferimento do pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Quanto ao pedido verifica-se que os requerentes são partes legítimas, 

sendo portanto, o pedido juridicamente possível. Ademais, há interesse 

processual e econômico e, ante, o falecimento da genitora dos 

requerentes, assistindo-lhes, assim, o direito de pleitear o saque dos 

valores existentes junto à conta bancária em nome do de cujus Alzita 

deonízia de oliveira. Logo, estando comprovado nos autos o vínculo 

existente entre os requerentes e a de cujus, o pleito há de ser deferido 

sem mais delongas. Diante do exposto, bem como com as provas 

existentes nos autos, defiro o pedido dos requerentes e determino seja 

expedido alvará de levantamento em favor de ELIODETE DOMINGAS DE 

FIGUEIREDO, habilitando-a a receber o dinheiro disponível junto à conta em 

nome da de cujus Alzita deonízia de oliveira, junto à agência autorizada do 

Banco do Brasil conforme mencionado na inicial. Expeça Sr. Gestor, o 

competente alvará de levantamento dos valores disponíveis na forma 

acima especificada. Isento os requerentes do pagamento das custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002953-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESIA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SANTOS DE PONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. Trata-se de ação de inventário proposta VANESIA DE LIMA 

OLIVEIRA em razão dos bens deixados por ALEX SANDRO SANTOS DE 

PONTES. Pela petição de id. 21491046, a inventariante requereu a 

desistência da ação. É o relatório. Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 

7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito 

não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito.” Não vejo óbice na extinção 

do processo de inventário por desistência das partes. Neste sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS. 

É direito de pessoas maiores e capazes optar por fazer inventário na via 

extrajudicial, e desistir do inventário judicial. Nesse contexto, não faz 

nenhum sentido condenar ao pagamento de custas finais aqueles que 

desistem da via judicial para buscar a via extrajudicial. Tal condenação 

acabaria por onerar em dobro as partes, o que fatalmente seria 

desestímulo ao desafogamento do Poder Judiciário, justamente o que a Lei 

pretendia obter com a criação e a abertura da possibilidade de fazer 

partilha de forma extrajudicial. De resto, manifestada a opção pela via 

extrajudicial, e pedida a desistência da ação de inventário depois de 

apenas ter havido nomeação de inventariante, tem-se por rigor a 

conclusão de que não cabe condenação em custas finais pela 

homologação da desistência. DERAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70059463588, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 05/06/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE PROCESSUAL. 

VIA JUDICIAL. OPÇÃO DA PARTE. Existe interesse processual na ação de 

inventário proposta na vigência da Lei n.º 11.441/07, que facultou aos 

interessados a via judicial ou extrajudicial, mesmo quando não existam 

menores ou incapazes ou que o inventário seja consensual. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10005150015385001 MG, Relator: 

Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2016, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2016) Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos 

sobreditos. Sem custas, posto que defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005332-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTTA FRANCYELLI DO PRADO (REQUERENTE)

DANIELE ALVES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTTA FRANCYELLI DO PRADO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito (id. 27834275), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 28846003). Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo. Diante do exposto, não resolvo o mérito, com 

fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a 

falta de manifestação da parte. Sem custa e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as necessárias baixas e anotações. Publique-se Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001729-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. B. (REQUERENTE)

F. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - 538.007.961-04 (PROCURADOR)

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. C. (REQUERIDO)

P. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - 538.007.961-04 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. FERNANDO FERNANDES DA 

CUNHA e PATRICIA APARECIDA BARBOSA ingressaram com a presente 

ação de dissolução de união estável onde alegam que viveram em união 

estável desde abril de 2002 a novembro de 2015e que tiveram uma filha e 

adquiriram um bem móvel. Pretendem a regulamentação dos alimentos, 

guarda, direito de visitas e partilha de bens. O Ministério Público instou-se 

(id. 19903659) pela homologação do acordo. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Celebram contrato 

de sociedade as pessoas que mutuamente se obrigam a combinar seus 

esforços ou recursos, para lograr fins comuns. Implica em dizer que o 

contrato de sociedade é a conversão por via da qual duas ou mais 

pessoas se obrigam a conjugar seus esforços ou recursos para a 

consecução de fim comum. Acerca da caracterização da união estável 

como entidade familiar, o artigo 226, § 3º da Constituição da República 

estabelece: Art.226 - "A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado. {...} § 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 

lei facilitar sua conversão em casamento". Assim, a Lei Maior consagra, 

com o fito de proteger vínculos, a unidade familiar passível de ser 

convertida em casamento civil. Regulamentando o texto constitucional 

quanto à união estável, que antes só recebia tutela dos tribunais como 

sociedade de fato, foi editada a Lei Federal nº 9.278/96 (Lei da União 

Estável, também chamada de Lei dos Conviventes), que assim definiu a 

união estável em seu artigo 1º: "É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituição de família." De igual forma, o 

Código Civil de 2002 que, no artigo 1.723 e seguintes, estabelece as 

regras do instituto da União Estável, in verbis: “Art. 1.723 – É reconhecida 

como entidade familiar à união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família. § 1º - A união estável não se 
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constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando 

a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada 

de fato ou judicialmente.” Sobre a comprovação de união estável, insta 

salientar a seguinte lição de Euclides de Oliveira, in verbis: “A situação de 

convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça 

sua existência e se concedam os direitos assegurados aos 

companheiros. Os requisitos para a configuração da União Estável são: a) 

convivência, b) ausência de formalismo, {...}, d) unicidade de vínculo, e) 

estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Não 

basta a presença de apenas um ou alguns desses requisitos. É preciso 

que todos se mostrem evidenciados para que a união seja considerada 

estável. A falta de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união 

concubinária ou de outra ordem.”(OLIVEIRA, Euclides. União Estável: do 

concubinato ao casamento. 6ª ed., 2003). Assim, a forma consensual da 

presente ação, bem como as demais provas constantes dos autos, resta 

evidente o “affectío maritallis” e a “coabitação”, sendo plenamente 

possível, pois, o reconhecimento da sociedade. Ademais, os interesses da 

criança foram respeitados no acordo com relação aos alimentos, guarda e 

direito de visitas, inclusive com parecer favorável do Ministério Público. 

Diante do exposto homologo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado pelas partes na inicial, de modo que Resolvo 

o mérito nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’, do C.P.C, e em 

consequência, reconheço a existência da UNIÃO ESTÁVEL entre ANA 

KAROLINA MEDEIROS DEIRANE e FERDINANDI GELBER SOBRAL DE 

MIRANDA pelo período de abril de 2002 a novembro de 2015. Expeça-se o 

necessário. Cientifique-se o MP. Cumpridas as determinações acima e, 

depois do trânsito em julgado, arquive-se, adotando-se as cautelas e 

anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009542-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOREIRA GORGETTE (AUTOR(A))

REGIELLE BIANCA TAVARES GORGETTE (AUTOR(A))

RAYNA REGINA TAVARES GORGETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNA REGINA TAVARES GORGETTE (REU)

REGIELLE BIANCA TAVARES GORGETTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Reginaldo Moreira Gorgette, 

Regielle Bianca Tavares Gorgette e Rayna Regina Tavares Gorgette 

ajuizaram a presente AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR 

CONSENSUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pois bem, considerando a 

manifestação de vontade exarada conjuntamente, conforme termos 

expostos na inicial e por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 

CC/2002) e específicos (arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), 

HOMOLOGO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC. Exonero o 

requerente Reginaldo Moreira Gorgette da obrigação de prestar alimentos 

à suas filhas Regielle Bianca Tavares Gorgette e Rayna Regina Tavares 

Gorgette. Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerente, a fim de 

que cesse o desconto em sua folha de pagamento dos alimentos 

referentes às suas filhas Regielle Bianca Tavares Gorgette e Rayna 

Regina Tavares Gorgette. Sem custas e sem honorários. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008270-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Homologo a desistência da 

presente EXECUÇÃO DE Alimentos para os fins do ARTIGO 200, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O executado e o 

MP manifestaram concordância. JULGO, EM Consequência, EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos Artigos 775, 

485 inciso VIII, 924 inciso IV e 771, todos DO CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se, procedendo as baixas de 

estilo. Cientifique-se o MP. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FRANCISCA DE MAGALHAES RODRIGUES DALMAGRO 

(INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DE MAGALHAES (DE CUJUS)

 

Vistos. Tendo em vista a manifestação da parte requerente pela 

desistência da ação com o consequente arquivamento, não resolvo o 

mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c art. 200, § 

único ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012808-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. F. D. M. A. (RECONVINTE)

FRANCILENE FRANCA DANTAS (RECONVINTE)

N. R. F. D. M. A. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. NICHOLAS RAMMER FRANÇA DANTAS MACIEL AFONSO e 

ELOISA FERNANDA FRANÇA DANTAS MACIEL AFONSO, menores, 

representados por sua genitora FRANCILENE FRANÇA DANTAS, 

ingressaram com pedido de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento das 

importâncias depositadas em suas contas contas bancárias. Alegam que 

receberam uma indenização oriunda do Processo n . 

0000980-65.2014.5.23.0009, da 9ª Vara do Trabalho da Comarca de 

Cuiabá/MT; que para tanto foram abertas duas contas poupanças na 

Caixa Econômica Federal em nome de cada menor, quais sejam: Agência: 

2685 Operação: 013 (poupança) Conta: 2503-0 em nome de NICHOLAS 

RAMMER FRANÇA DANTAS MACIEL AFONSO e Agência: 2685 Operação: 

013 (poupança) Conta: 2501-4, em nome de ELOISA FERNANDA FRANÇA 

DANTAS MACIEL AFONSO. Sustentam que necessitam do alvará para 

saque dos valores existentes em suas contas para viabilizar a compra de 

um imóvel residencial, em nome dos Requerentes, possibilitando-lhes 

melhores condições de moradia, já que a família mora de aluguel, fato este 

que compromete boa parte dos rendimentos familiares, em especial dos 

menores, que recebem benefício do INSS (pensão por morte). Com a inicial 

vieram os documentos necessários à instrução do feito. Recepcionada a 

inicial, expediu-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando 

informações acerca de saldos bancários em nome dos requerentes. 

Sobrevieram as repostas, informando a existência de R$ 36.912,84 (trinta 

e seis mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), de 

titularidade de Eloisa Fernanda (id. 30868782), e R$ 36.912,84 (trinta e 

seis mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) de 

titularidade de Nicholas Rammer (id. 30868785). O representante do 

Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido inicial – id. 

27471000. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Quanto ao 

pedido verifica-se que os requerentes são partes legítimas e o pedido 

juridicamente possível. Ademais, há interesse processual e econômico e, 

sendo os requerentes menores, necessitam desta via judicial para pleitear 

o saque dos valores existentes em suas contas. Ao mais, o pedido se 

resguarda nos artigos 1.691 e 1.689, II, do Código Civil, levando-se em 

conta o legítimo interesse dos menores, já que a aquisição de imóvel 

próprio certamente lhes proporcionará melhores condições de vida, sendo 

que a genitora ficará desimpedida da despesa de aluguel, possibilitando-a 

condições de ofertar não só a moradia adequada, mas, também, de 
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reforçar melhores condições em outras áreas da vida dos menores. 

Assim, o pleito merece deferimento. Diante do exposto, bem como com as 

provas existentes nos autos, defiro o pedido dos requerentes e determino 

seja expedido alvará de levantamento autorizando a representante legal 

dos menores, Sra. FRANCILENE FRANÇA DANTAS a sacar junto à Caixa 

Econômica Federal, todos valores existentes nas contas poupanças dos 

menores NICHOLAS RAMMER FRANÇA DANTAS MACIEL AFONSO 

(Agência: 2685 Operação: 013 Conta: 2503-0) e ELOISA FERNANDA 

FRANÇA DANTAS MACIEL AFONSO (Agência: 2685 Operação: 013 

Conta: 2501-4), para fins de aquisição de imóvel residencial em benefício 

dos mesmos. Expeça Sr. Gestor, o(s) competente(s) alvará(s) de 

levantamento dos valores disponíveis, na forma acima determinada. Isento 

os requerentes do pagamento das custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, deverão os requerentes prestar contas da 

aquisição no prazo de 90 (noventa) dias. Após, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1012672-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SEBASTIAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SEVERIANO DE ARAUJO DIAS SILVA (REQUERIDO)

 

VISTOS. MARCIO SEBASTIAO DE CARVALHO ingressou com a presente 

AÇÃO DE 'DIVÓRCIO' em face de REGIANE SEVERINO DE ARAÚJO DIAS 

SILVA, não atentando para os requisitos impostos da petição inicial. Por 

decisão constante do id. 26293896, determinou-se a emenda da inicial, 

sendo que a parte autora limitou-se a reafirmar os dados constantes da 

própria peça de ingresso, sem atender a determinação deste Juízo. É o 

relatório. Decido. A petição inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início 

à relação jurídica processual. Denota-se que a parte autora não adequou 

a exordial aos ditames regulares do códex processual, de modo que o 

indeferimento da inicial é de rigor. Perceba-se que, embora nominada de 

‘divórcio’, consubstancia-se em verdadeira demanda tendente a 

reconhecer e dissolver eventual união estável. Denota-se assim que, tanto 

pedidos, quanto documentos se mostram em desconformidade com os 

ditames processuais. Ante o exposto, com fundamento no artigo 321, 

parágrafo único, c/c art. 330, incisos I e IV, todos do CPC, indefiro a 

petição inicial e, por conseguinte, nos termos do Art. 485, I do CPC não 

resolvo o mérito. Sem custas. Publique-se. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007909-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILINO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gianne Ferreira de Campos Moreira Silva (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora informou que 

tramita processo idêntico, Processo nº 1005111-66.2017.811.0002, 

perante a 2ª Vara de Família de Sucessões desta Comarca. É o relatório 

Fundamento. Decido. No caso em tela, vê-se que o processo informado 

pelo requerente fora distribuído em momento anterior à distribuição deste 

feito. Neste caso, resta configurado o fenômeno processual da 

litispendência, cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, 

do art. 337, do CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso. A respeito, já se pronunciou o Superior Tribunal de 

Justiça, com o seguinte julgado: “A identidade de demandas que 

caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os 

pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 

1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram 

provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 301, do 

Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 390). Assim, há 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as 

mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o 

chamado pressuposto negativo, que impede a propositura de nova ação 

igual à outra anteriormente proposta. Esse é o entendimento de nossos 

tribunais, Senão Vejamos: PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.Correta a sentença que, 

verificando ocorrer litispendência, extingue o processo sem exame de 

mérito - art. 267, V, do CPC. 2.Recurso improvido. (20040110818023ACJ, 

Relator CÉSAR LOYOLA, Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 12/12/2006, DJ 28/02/2007 

p. 132) Impõe-se ao juízo, portanto, a extinção sem resolução do mérito da 

segunda demanda consoante o ensinamento que o SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA traz no seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, 

prossegue-se nos autos do primeiro processo”(STJ-4ª Turma, Resp 

174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., 

DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo 

Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). Portanto, resta configurada a 

l i t i s p e n d ê n c i a  d e s t e s  a u t o s  c o m  o  P r o c e s s o  n º 

1005111-66.2017.811.0002 em trâmite perante a 2ª Vara de Família de 

Sucessões desta Comarca. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso V, § 3º, e artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do Código de 

Processo Civil, não resolvo o mérito da presente ação. Isento as partes de 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017407-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AVELINO JARA DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Sobreveio pedido de 

desistência id. 29948435. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tendo em vista a petição da parte requerente manifestando-se 

pela desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade 

ao processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003817-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA CRISTINA VASCONCELOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO HENRIQUE MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ANTONIO HENRIQUE MACHADO e IEDA CRISTINA VASCONCELOS, 

ambos qualificados, ajuizaram a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL COM CONVERSÃO EM CASAMENTO, aduzindo, em 

síntese, que vivem em união estável desde 30 de agosto de 1991, de 

forma ininterrupta e com a única e exclusiva finalidade de constituir família. 

Relata que durante esse período tiveram 3 (três) filhos: Ariete Cristine 

Vasconcelos Machado Borges, Allan Henrique Vasconcelos e Aicha Maria 

Vasconcelos Machado Untar, todos maiores. Ao final pugnaram pela 

procedência do pedido, com o consequente reconhecimento de sua união 

estável e sua conversão em casamento. Acostam aos autos, declarações 

de testemunhas que comprovam a referida união; bem assim as certidões 

de nascimento atualizadas de ambos, além de procuração. Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público declinou de sua 

intervenção (ID. 24893299). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito encontra-se instruído, não 

restando aos requerentes a produção de outras provas, quer de fato ou 

de direito capazes de modificar o que consta dos autos, sendo 

desnecessária dilação probatória, comportando julgamento do processo 

no estado em que se encontra. Ademais, as partes estão sob o manto da 
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jurisdição voluntária, cujo pedido por elas pleiteado é juridicamente 

possível e não viola nenhuma norma vigente. Como é sabido, para o 

reconhecimento da união estável é necessário que se demonstre o 

objetivo de se constituir família de forma cabal, robusta e contundente. A 

legitimidade ao pleito e a inexistência dos impedimentos previstos no art. 

1.521 do Código Civil, notadamente o inciso VI, encontram-se 

comprovados pela juntada das certidões de nascimento dos autores (IDs. 

21878933 e 21878936). Os requerentes afirmam que vivem em união 

estável, sob o mesmo teto, como marido e mulher, 30 de agosto de 1991, 

sendo a união, pública, contínua e com o objetivo de constituir família. 

Nesse ínterim, dispõe o art. 226, §3º, da Constituição Federal: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º - 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. Por sua vez, o artigo 1.723 do Código Civil 

dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. A 

estabilidade da relação, portanto, deve ser verificada em cada caso 

concreto sendo necessário apenas um dos elementos previstos na lei, ou 

seja, o que se indaga é se há uma vivência em comum, o que é 

incompatível com a relação momentânea, passageira ou acidental. No caso 

em foco, tem-se que as provas carreadas aos autos demonstram a 

existência de união estável entre os requerentes, alicerçada em vasto 

lastro probatório inserto ao caderno processual. A esse respeito as 

declarações firmadas nos andamentos de id. 19689062 e 19689065 

confirmam a tese dos requerentes de que a relação entre eles 

estabelecida se pauta em uma convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. Nesse sentido, 

colhe-se o seguinte aresto: DIREITO DE FAMÍLIA. DEMANDA VISANDO 

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO POR VIA JUDICIAL. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CORRETA. {...} O texto 

constitucional, em seu art. 226 § 3º da CRFB, protege a instituição civil da 

união estável declarando expressamente que deve ser facilitada a sua 

conversão em casamento, tendo em vista também ser reconhecida e 

protegida a entidade familiar como base da sociedade. Ademais, vale 

ressaltar, que a Conversão pretendida pelos conviventes encontra-se 

expressamente prevista no art. 1726 do Código Civil. {...}Nesse passo, 

uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos para a conversão 

pretendida pelos conviventes, quais sejam a comprovação da união 

estável e a inexistência de impedimento que inviabilize o matrimônio, não 

pode haver óbice ao acolhimento do pleito autoral, cabendo o registro de 

que foi cabalmente demonstrada nos autos a ausência de qualquer 

impedimento do gênero. Recurso manifestamente improcedente, ao qual se 

nega seguimento com fulcro no art. 557, do Código de Processo Civil. 

(TJ-RJ - APL: 00016413820148190063 RJ 0001641-38.2014.8.19.0063, 

Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 

25/05/2015, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 

28/05/2015 00:00) Ante o exposto, com fulcro nos artigos 226, § 3º, da 

CF/88, 1.723 e 1.726, do código civil, julgo procedente o pedido inicial, para 

o fim de declarar e reconhecer a união estável entre ANTONIO HENRIQUE 

MACHADO e IEDA CRISTINA VASCONCELOS tendo por data inicial 

30.8.1991, e, por corolário, extingo O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Isento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50. Após as formalidades legais, encaminhe-se o feito 

à Diretoria do Foro desta Comarca para conhecimento e apreciação do 

pedido de conversão da união estável em casamento, consignando, 

inclusive, o nome que a cônjuge manifestou interesse em adotar. 

PUBLIQUE-SE. INTIME(m)-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004275-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BRAUN OAB - MT18784/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DAIANE MULLER, devidamente qualificada, ingressou com ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável em face de TARCISIO JOSE 

BRAUN, também identificado, alegando que viveram em união estável pelo 

período de dezembro de 2015 a julho de 2018. Requereu o 

reconhecimento da união, com a consequente dissolução. Em audiência, 

realizada no id. 26058641, as partes acordaram o período de convivência 

e respectiva partilha. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Celebram contrato de sociedade as pessoas 

que mutuamente se obrigam a combinar seus esforços ou recursos, para 

lograr fins comuns. Implica em dizer que o contrato de sociedade é a 

conversão por via da qual duas ou mais pessoas se obrigam a conjugar 

seus esforços ou recursos para a consecução de fim comum. Acerca da 

caracterização da união estável como entidade familiar, o artigo 226, § 3º 

da Constituição da República estabelece: Art.226 - "A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. {...} § 3º. Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento". Assim, a Lei Maior consagra, com o fito de proteger vínculos, 

a unidade familiar passível de ser convertida em casamento civil. 

Regulamentando o texto constitucional quanto à união estável, que antes 

só recebia tutela dos tribunais como sociedade de fato, foi editada a Lei 

Federal nº 9.278/96 (Lei da União Estável, também chamada de Lei dos 

Conviventes), que assim definiu a união estável em seu artigo 1º: "É 

reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e 

contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família." De igual forma, o Código Civil de 2002 que, no 

artigo 1.723 e seguintes, estabelece as regras do instituto da União 

Estável, in verbis: “Art. 1.723 – É reconhecida como entidade familiar à 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. § 1º - A união estável não se constituirá se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do 

inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente.” Sobre a comprovação de união estável, insta salientar a 

seguinte lição de Euclides de Oliveira, in verbis: “A situação de 

convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça 

sua existência e se concedam os direitos assegurados aos 

companheiros. Os requisitos para a configuração da União Estável são: a) 

convivência, b) ausência de formalismo, {...}, d) unicidade de vínculo, e) 

estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Não 

basta a presença de apenas um ou alguns desses requisitos. É preciso 

que todos se mostrem evidenciados para que a união seja considerada 

estável. A falta de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união 

concubinária ou de outra ordem.”(OLIVEIRA, Euclides. União Estável: do 

concubinato ao casamento. 6ª ed., 2003). Assim, a forma consensual da 

presente ação, bem como as demais provas constantes dos autos, resta 

evidente o “affectío maritallis” e a “coabitação”, sendo plenamente 

possível, pois, o reconhecimento da sociedade. Diante do exposto, 

homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes, de modo que Resolvo o mérito nos termos do 

artigo 487, inciso III, ‘b’, do C.P.C, e em consequência, reconheço e 

dissolvo a UNIÃO ESTÁVEL havida entre DAIANE MULLER e TARCISIO 

JOSE BRaun pelo período de janeiro de 2016 a maio de 2018. Isento as 

partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte no 

artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, adotando-se as cautelas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008777-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. A. (REQUERENTE)

M. A. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. MARIA APARECIDA ALENCAR 

SANTOS e ERALDO FIALHO DE ARRUDA, devidamente qualificados nos 

autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual, apresentando, 

para tanto, rol de bens a partilhar. Não tiveram filhos. Vieram os autos 
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conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os 

pedidos merecem ser acolhidos, em razão do caráter de consensualidade 

que se reveste a demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. {...} § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima 

esposado, importante ressaltar que desnecessária a comprovação do 

lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. Assim, 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. Demais disso, a 

partilha dos imóveis efetivada entre os interessados, haja vista ausência 

de comprovação de sua propriedade, apenas posse, gerará efeito tão 

somente entre os interessados, por força do artigo 1.245, do Código Civil, 

que assim assevera: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Diante do 

exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho, com base no artigo 487, III, ‘b’ do código de 

processo civil, o pedido formulado por MARIA APARECIDA ALENCAR 

SANTOS e ERALDO FIALHO DE ARRUDA para DECLARAR Dissolvido o 

vínculo CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o 

DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento 

no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. 

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos expendidos na inicial, com a ressalva 

acima apontada com relação aos imóveis a serem partilhados. 

Cientifique-se o Ministério Público. Isento os requerentes do pagamento de 

custas e emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) 

competente(s). Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003935-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. D. O. (REQUERENTE)

F. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. (REQUERIDO)

J. V. G. D. L. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003935-81.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020352-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BEATRIZ ALVES LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

D. L. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDE LUCIO DA COSTA (DE CUJUS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1020352-12.2019.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 20 (vinte) dias, cumpra a determinação ID 27881139 - Decisão 

bem como imprimir o termo de inventariante ID 31278126 - Certidão, pegar 

a assinatura do inventariante após juntar aos autos devidamente assinado 

Várzea Grande/MT, 16 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002711-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FRANCISCA DE MAGALHAES RODRIGUES DALMAGRO 

(INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DE MAGALHAES (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002711-74.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro 

AJG. Intime-se a parte autora, através de sua Patrona, para encartar aos 

autos cópia de seus documentos pessoais. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005988-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CORTES DE CASTRO (REU)

Outros Interessados:

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. 1005988-69.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO 

BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: VANESSA CORTES DE 

CASTRO 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: Ocorre que as partes mantiveram um relacionamento 

amoroso durante cerca de 13 (treze) anos e dele adveio a menor M.E.D.C.. 

Na época do seu nascimento o requerente não estava no estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual não registrou a criança. Hoje a menor reside com 

o requerente e o mesmo buscou o judiciário a fim de regularizar a 

paternidade a partir de uma comprovação por meio de um exame de DNA. 

DECISÃO: VISTOS etc. Trata-se de Ação de reconhecimento de 

paternidade. A Defensoria Pública, instada a se manifestar, juntou aos 

autos o comprovante de consulta ao Sistema INFOSEG, onde consta 

possível endereço da requerida de forma incompleta (Id: 19178970.) 

motivo pelo qual pugnou novamente pela citação por edital da parte 

requerida (Id: 19178968). Assim sendo, cumpra-se conforme determinado 

na decisão (Id: 17658162). Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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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. Mat.41417 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: 1002726-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. D. S. F. (REU)

Outros Interessados:

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. 1002726-82.2016.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 9.569,52 ESPÉCIE: [Alimentos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: JOAO VICTOR SANTOS DE SOUZA POLO 

PASSIVO: Nome: João Antonio Soares de Souza Filho FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO JOÃO ANTONIO SOARES DE 

SOUZA FILHO, 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: Ocorre que o requerente é 

filho do requerido e reside com a mãe, qual sempre o sustentou recebendo 

poucas ajudas do genitor do filho para este fim. Hoje o mesmo encontra-se 

cursando Biomedicina na UNIVAG (Universidade de Várzea Grande) e por 

não possuir condições de trabalhar para auxiliar a genitora nas despesas 

básicas, procurou o judiciário a fim de conseguir uma pensão alimentícia 

fixada em 50%. DECISÃO: VISTOS etc.Compulsando os autos verifica-se 

que todos os endereços constantes nos autos na tentativa de citar o 

Requerido por carta precatória restaram infrutíferas.Assim sendo, defiro o 

pedido constante do Id. 18817418 e determino a citação do 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 uma das ilustres 

Defensoras Públicas atuantes nesta comarca para proceder à defesa do 

réu citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC).Com a defesa, diga a parte 

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, JURACI DE 

OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril 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. Mat. 41417 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-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1006875-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. N. (REQUERIDO)

 

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. 1006875-53.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO 

JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87) POLO ATIVO: Nome: ATAILCE JESUS DE 

LIMA POLO PASSIVO: Nome: EDSON AMORIM DO NASCIMENTO 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO EDSON AMORIM 

DO NASCIMENTO, 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: As partes estiveram casados 

durante cerca de 18 anos onde realizaram a separação judicial e por 

acreditar que estivessem divorciados não buscou o requerido, hoje tendo 

ciência move a ação requerendo o divórcio. DECISÃO: VISTOS 

etc.Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio 
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Litigioso. A Defensoria Pública, instada a se manifestar, encartou aos 

autos o comprovante de consulta ao Sistema INFOSEG, onde consta 

possível endereço do requerido de forma incompleta, motivo pelo qual 

requereu a sua citação por edital (Id. 15458206 e 15458207). Assim 

sendo, diante da não localização do endereço do requerido, 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 III 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 do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, para 

proceder à defesa da requerida por edital (art. 72, II, do CPC).Com a 

defesa, diga a autora. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JURACI DE 

OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril 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. Mat.41417 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005206-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. G. D. A. (AUTOR(A))

R. O. G. D. A. (AUTOR(A))

C. M. G. D. A. (AUTOR(A))

P. G. 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:

E. L. D. A. (REU)

Outros Interessados:

R. D. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

 

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. 1005206-96.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: P. G. A. Nome: C. M. G. DE A. Nome: R. 

O. G. DE A. Nome: L. V. G. DE A. POLO PASSIVO: Nome: ESMARLEY LIMA 

DE ASSIS FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

ESMARLEY LIMA DE ASSIS, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A genitora dos 

requerentes está separada do requerido desde o dia 10/04/2017 e o 

genitor contribui com quantias ínfímas para o sustento das crianças, 

motivo pelo qual vem promover a ação a fim de requerer uma pensão 

alimentícia. DECISÃO: VISTOS etc. O Sistema INFOSEG indicou possível 

endereço do requerido, mas de forma incompleta, anexo. Assim sendo, 

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 III 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 do Núcleo de Prática Jurídica 

da UNIVAG, para proceder à defesa do requerido por edital (art. 72, II, do 

CPC). Com a defesa, diga a autora. Após, conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de Abril de 2020. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO. 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril 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. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as 

peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009199-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MONTAGNER CLARO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE- 1009199-45.2020.8.11.0002 EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS Vistos, Defiro o pedido formulado na petição de ID 31200635, 

retifique-se o valor da execução junto ao sistema PJE, fazendo constar 

além dos alimentos “in natura” os valores descritos no referido 

documentos . Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1011497-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA SCHMITT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOMES DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

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 – 1011497-44.2019.8.11.0002 EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS Vistos. Intime-se pessoalmente a parte autora, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

artigo 485, § 1°, Código de Processo Civil. Sendo negativa a certidão, 

intime-se via edital – prazo 20 (vinte) dias (artigo 257, III, Código de 

Processo Civil), com a mesma finalidade. Às providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011047-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALEXANDRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENER AUXILIADORA BISPO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 N. PJE – 1011047-04.2019.8.11.0002 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE 

BENS Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 25/8/2020, às 

16 horas. Cite-se, intime-se nos termos da decisão de ID n. 30467265. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002799-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARE DE CAMPOS SARAT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO LUIS VASCONCELOS SOARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos PJE- 1002799-20.2017.8.11.0002 AÇÃO DE ALIMENTOS 

Vistos, Considerando-se o acordo formulado no processo n. 

1032469-83.2017.8.11.0041, em tramite perante a Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa comarca, concedo o prazo 

de 10 (dez) dias para que o requerente manifeste se ainda há interesse 

no prosseguimento desse feito. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012220-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANE MARIA DALLA CORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1012220-63.2019.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000051-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THARCILA TAVARES ALMIRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-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))

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, 16 de Abril 

de 2020, Tânia Sebastiana Rodrigues Técnica Judiciária

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008726-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GLORIA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008726-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SADY DE QUEIROZ MUSSA REU: JANAINA GLORIA DA 

COSTA Vistos etc. Aguarde-se a decisão de mérito do Conflito de 

Competência nº 1012078-65.2019.8.11.0000. Cumpra-se. Várzea Grande, 

15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003087-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CORREA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT17306-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LEITE RODRIGUES (REU)

CLAUDIONOR COSTA FIGUEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003087-94.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIA CORREA BATISTA REU: ROSANA LEITE 

RODRIGUES, CLAUDIONOR COSTA FIGUEIRA Vistos etc. Diante dos 

endereços fornecidos no Id. 29746717, cumpra-se integralmente a 

decisão do Id. 29191061. Às providências. Várzea Grande, 15 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001837-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001837-60.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Transitada em julgado a sentença 

prolatada nos autos, expeça-se a certidão requerida pela parte autora. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.. Às 

providências. Várzea Grande, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015312-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANGHELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUANATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015312-49.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS ZANGHELINI REQUERIDO: GUANATUS INDUSTRIA 

E COMERCIO DE GUARANA LTDA - ME Vistos etc. Diante da certidão 

acostada no Id. 29869581, 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, 15 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1015794-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE RIOS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015794-94.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE MARIA FERREIRA REU: IONE RIOS PEREIRA Vistos etc. 

Diante da certidão acostada no Id. 29012375, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, intime-se o autor 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, 15 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008397-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DE BARROS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008397-18.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA REU: CLEIDE MARIA 

DE BARROS Vistos etc. Nada obstante haver certificação da 

intempestividade da contestação apresentada, verifica-se que a parte 

requerida é assistida pela Defensoria Pública, a qual tem prazo em dobro 

para apresentação de defesa, inclusive deve ser cadastrada nos autos. 

Em assim sendo, proceda nova contagem do prazo da contestação, e, 

sendo o caso, retifique a certidão, intimando a parte autora no seguimento 

para apresentação de impugnação. Às providências. Várzea Grande, 15 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001142-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MATIAS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001142-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, FRANCISCA ALVES 

BEZERRA NAKAZAWA, RIVANDA ALVES BEZERRA, JOSEFA BEZERRA 

DO BONFIM REU: LUCIANA MATIAS Vistos etc. Certifique-se a 

tempestividade da contestação apresentada, observando que a requerida 

é patrocinada pela Defensoria Pública, devendo a mesma ser cadastrada 

no PJE. Intimando, no seguimento, a parte autora para apresentação de 

impugnação à defesa. Prazo: 10 dias. Às providências. Várzea Grande, 

15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007196-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (REU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 219 de 391



VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004298-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STALO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON LUIS SOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006266-36.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABERSON LUIS SOTT REU: MRV ENGENHARIA Vistos etc. 1 - 

Primeiramente, cadastre o advogado da requerida MRV no Sistema PJE. 2 - 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o ato para o dia 6 

de agosto de 2020, às 17h00min. 3 - Intimem-se os doutos patronos das 

partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. 4 - Constata-se que a 

requerida já apresentou contestação, pelo que deverá a parte autora 

apresentar impugnação, querendo. Prazo: 15 dias. 4 - Republique esta 

decisão a fim de que a parte requerida tome ciência desta determinação. 6 

- Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON LUIS SOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006266-36.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABERSON LUIS SOTT REU: MRV ENGENHARIA Vistos etc. 1 - 

Primeiramente, cadastre o advogado da requerida MRV no Sistema PJE. 2 - 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para hoje, e redesigno o ato para o dia 6 

de agosto de 2020, às 17h00min. 3 - Intimem-se os doutos patronos das 

partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. 4 - Constata-se que a 

requerida já apresentou contestação, pelo que deverá a parte autora 

apresentar impugnação, querendo. Prazo: 15 dias. 4 - Republique esta 

decisão a fim de que a parte requerida tome ciência desta determinação. 6 

- Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERANIL NILDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012116-71.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERANIL NILDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para a data de hoje, e redesigno o ato para 

o dia 20 de agosto de 2020, às 13h20min. A requerida já foi citada, 

inclusive apresentou contestação no Id. 30663075, contudo seu patrono 

não está cadastrado no Sistema PJe, pelo que deverá ser feito pela Sra. 

Gestora Judiciária, republicando esta decisão. Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERANIL NILDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012116-71.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERANIL NILDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada para a data de hoje, e redesigno o ato para 

o dia 20 de agosto de 2020, às 13h20min. A requerida já foi citada, 

inclusive apresentou contestação no Id. 30663075, contudo seu patrono 

não está cadastrado no Sistema PJe, pelo que deverá ser feito pela Sra. 

Gestora Judiciária, republicando esta decisão. Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 220 de 391



Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010283-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WOLDNEY SANTOS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010283-81.2020.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020 (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010438-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010438-55.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CARMELITA DORICA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Carmelita Dorica da 

Silva Santos ajuizou Ação Indenizatória em face do Banco Itaú 

Consignados S/A, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de 

direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram 

acordo, Id. 30169901, pugnando por sua homologação, bem assim a 

extinção do processo. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo 

que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam 

sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro 

teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC. Honorários advocatícios nos termos pactuados 

Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. A transação (artigo 487, 

inciso III, alíneas “b”, CPC) são atos incompatíveis com a vontade de 

recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, CPC), pelo que se declara 

transitada em julgado a decisão Procedam as baixas e anotações de 

estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016829-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO BOSCO BOTELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007333-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007333-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

PEDRO ROGERIO DE MOURA REQUERIDO: CETELEM BRASIL S.A.

-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Por ocasião da 

contestação a parte requerida alegou ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, bem como indicou a empresa Americanas.com 

(Digital Finance) como sendo parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Dessa forma, considerando que o art. 338, do CPC autoriza ao 

autor alterar a petição inicial para a substituição do demandado, quando 

este alegar, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável 

pelo prejuízo provocado, determino que o autor em 15 (quinze) dias 

manifeste nos termos do art. 339, § 1º e 2 º, do CPC, sob as penalidades 

legais. Ainda, em igual prazo, deverá manifestar a respeito do pedido de 

ingresso da empresa Omini no polo passivo da demanda em virtude da 

suposta cessão de crédito referente ao débito descrito nos autos. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006174-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE LEMES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(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))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008727-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZILDO GOMES BARBOZA (AUTOR(A))

JOVINA DE LIMA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE GODOY (REU)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1008727-15.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 100.000,00 

ESPÉCIE: [Acessão]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JOSE ZILDO 

GOMES BARBOZA Endereço: RUA FRANCISCO F. DE ARRUDA, 21, (LOT 

MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-490 Nome: JOVINA DE LIMA BARBOZA Endereço: RUA 

FRANCISCO F. DE ARRUDA, 01, (LOT MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-490 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO CARLOS DE GODOY Endereço: RUA NOVA IGUAÇU, 555, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-118 CITANDO (A, S): eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL 

proposta por JOSÉ ZILDO GOMES BARBOZA, brasileiro, agricultor familiar 

e feirante, portador da carteira de identidade nº 475128 SSP/MT e do CPF 

nº 363.155.081-20, casado sob o regime de comunhão parcial de bens 

com JOVINA DE LIMA BARBOZA, brasileira, do lar e agricultora familiar, 

portadora da carteira de identidade nº 545492 e do CPF nº 

395.394.311-15, ambos sem endereço eletrônico, residentes e 

domiciliados na Rua Francisco de Arruda, quadra 29, n° 01, CEP 

78120490, Bairro Maringá II, Várzea Grande/MT, em face de ANTONIO 

CARLOS DE GODOY, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da 

carteira de identidade n° 02320622, e do CPF n°088.923.001-30, residente 

e domiciliado na rua Nova Iguaçu, nº 555, Bairro Coophema, Cuiabá/MT, 

CEP 78085-118. Os Autores adquiriram o imóvel usucapiendo no ano de 

1994 do Réu, através de contrato de compra e venda, em anexo, pelo 

valor de CR$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros reais), situado no lugar 

denominado “SANTANA” na cidade de Várzea Grande/MT, com matrícula 

de número 60.834. Conforme consta no Registro Geral de Imóveis em 

anexo, a área total do imóvel é de 4has(Quatro Hectares) 8078,89m2, a 

área a ser usucapida é de, de acordo com o levantamento do imóvel 

georreferenciado, em anexo. O imóvel usucapiendo quando adquirido era 

tomado pela mata, com muito trabalho e cuidado com o cultivo de coentro, 

cebolinha, couve, alface, rúcula, banana, mandioca dentre outros 

vegetais, os Autores conseguiram trazer as melhorias ao local e à sua 

família, a tal ponto que passaram a garantir, através da agricultura familiar 

no local, o sustento da família. Insta consignar, que o imóvel encontra-se 

na posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, há mais 

de 24 (vinte e quatro) anos. O imóvel consiste numa área urbana de 

aproximadamente 14.500 m2 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três 

metros quadrados) ou 1,4583 ha localizados na Rua Santa Rita, Quadra: 

14, Lote: 03, Bairro Santa Clara, Várzea Grande-MT, cuja descrição é a 

seguinte: M-1 Confrontando com Antônio Carlos de Godoy; M-2 

Confrontando com Antônio Calos de Godoy; M-3 Confrontando com 

Antônio de Campos; M-4 Confrontando com José Zildo Gomes Barboza; O 

imóvel urbano encontra-se registrado em nome de ANTÔNIO CARLOS DE 

GODOY, sob Matrícula Geral 60.834 de 24/04/2008 inscrito no 1° Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande da Comarca de Várzea 

Grande/MT, hoje o imóvel está avaliado em aproximadamente 100.00,00 

(cem mil reais). Por todo exposto, requer seja julgado PROCEDENTE o 

pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA, para DECLARAR o domínio do 

imóvel localizado na Rua Santa Rita, Qdra: 14, LT. 03, Bairro Santa Clara, 

dos usucapientes JOSÉ ZILDO GOMES BARBOZA e JOVINA LIMA 

BARBO. Dá-se à presente causa o valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais). 

DECISÃO: Vistos. Diante da juntada aos autos do laudo contendo o 

memorial descritivo e a planta do imóvel, dou prosseguimento ao feito. 

Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida e os confinantes 

(Id. 1557119), bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 1557119), bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 15557122) e da planta e 

memorial descritivo do bem (Id. 27935883). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do 

imóvel (Id. 15557122), determinando as anotações devidas quanto à ação 

de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento 

de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Expeça-se a 

competente certidão referente aos honorários periciais em favor do Sr. 

Perito. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito 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, DOUGLAS FRANÇA COSTA, digitei. OBS.: EM CASO DE 

REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. VÁRZEA GRANDE, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER 

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.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003403-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON VITAL BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA VICCARI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ANTÔNIO TUMAZ (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLA JANAINA DUARTE SALES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003403-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLEVERSON VITAL BUENO REQUERIDO: ZELIA VICCARI DE ANDRADE 

Vistos. CLEVERSON VITAL BUENO promove a presente ação de 

reparação por danos materiais e morais causados por acidente de trânsito 

e pedido de liminar inaudita altera pars em desfavor de ZELIA VICCARI DE 

ANDRADE, ambos devidamente qualificados nos autos, narrando que no 

26/03/2018 trafegava com a motocicleta Honda XRE 300, placa QBF 3520 

pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes nesta Comarca, quando então 

sofreu um choque na lateral de sua motocicleta pelo veículo Toyota Hillux, 

placa AOJ 1507, conduzido pela requerida que visava convergir cruzando 

o fluxo de transito da pista. Aduz que em razão do impacto foi 

arremessado para baixo de um ônibus que estava passando pelo local e 

em virtude dos ferimentos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao 

Pronto Socorro Municipal para atendimento. Alega que em virtude do 

trauma desembolsou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para 

realizar uma consulta médica em um hospital particular e o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para realizar exame de ressonância 

magnética, sendo então constada lesão em seu joelho esquerdo e a 

necessidade de ser submetido a um procedimento cirúrgico orçado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), Ainda, ressaltou que em virtude do trauma 

sofreu danos estéticos e que sua motocicleta necessita de reparos que 

foram orçados em R$ 4.921,00(quatro mil novecentos e vinte e um reais). 

Diante de tais fatos e após expor suas razões jurídicas, requereu a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda 

com o pagamento da cirurgia necessária, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), bem como com as demais despesas médicas decorrentes da 

cirurgia em sua perna esquerda. No mérito requer a condenação da 

requerida ao pagamento de danos materiais nos valores de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) referente a consulta médica; R$ 400,00 

(quatrocentos reais) referente ao exame de ressonância magnética; R$ 

4.921,00(quatro mil novecentos e vinte e um reais) relativo ao conserto da 

motocicleta; a condenação da requerida ao pagamento da cirurgia no 

joelho no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais. Com a inicial 

vieram os documentos. Na decisão de id. 19431255 o pedido de tutela de 

urgência foi indeferido Designada audiência de conciliação, esta restou 

inexistosa (id. 20411920). A requerida apresentou contestação no id. 

21057500, acompanhada dos documentos de ids. 21057503 a 21057529, 

aduzindo que o acidente descrito nos autos ocorreu por culpa exclusiva 

do autor, pois se encontrava na Avenida Eduardo Gomes aguardando 

para convergir â Rua Castro Alves e nesse momento outro veículo deu 

preferência para que pudesse convergir quanto então foi atingida pelo 

requerente que ultrapassou pela direita do veículo que havia dado 

preferência. Ao final, afirma que o acidente ocorreu em virtude da 

ultrapassagem irregular pela direita realizada pelo requerente, razão pela 

qual afirma inexistir o dever de indenizar o requerente, motivo pelo qual 

requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no id. 21604652. As partes 

foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam 

produzir, porém apenas a requerida manifestou no id. 21984352. Na 

decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos da demanda e 

deferida a produção de prova oral (id. 24065507). Durante a instrução 

foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela parte requerida (id. 

26965988), sobrevindo na sequência alegações finais das partes nos ids. 

28318484 e 3041977. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Pretende a parte autora com a presente ação ser ressarcida pelos 

danos sofridos em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 

26/03/2018, sob o argumento de que o referido acidente foi ocasionado 

pela imprudência da requerida. De entrada, impende traçar alguns breves 

comentários sobre os elementos que compõem a responsabilidade civil, ou 

seja, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano 

efetivamente ocasionado. A obrigação de indenizar, segundo o 

entendimento do ilustre doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, se 

caracteriza pela pertinência dos três (03) elementos mencionados supra, 

senão vejamos: "a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão 

ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito 

de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, 

ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento 

contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico."1 Pois bem, 

analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a 

inocorrência do primeiro desses requisitos - conduta ilícita, pois das 

provas existentes nos autos verifico a ausência de responsabilidade civil 

da requerida. O Boletim de Ocorrências juntado no id. 19381269 informa: 

“(...) Após análise dos vestígios verificamos que o V1 motocicleta 

trafegava pela Av. Eduardo Gomes, sentido Centro/Bairro e o V2 

caminhonete Hilux trafegava pela mesma via que o V1, porém em sentido 

contrário, o V2 caminhonete foi convergir à esquerda para adentrar a Rua 

Castro Alves e interceptou a motocicleta que derrapou e parou embaixo da 

parte frontal do V3 ônibus que estava parado na Rua Castro Alves 

aguardando o fluo para seguir viagem. (...)”. (id. 19381269) No entanto, 

apesar do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária possuir 

presunção juris tantum de veracidade, este pode ser elidido por prova em 

contrário. Neste sentido: “O Boletim de Ocorrência goza de presunção 

‘juris tantum’ de veracidade, prevalecendo até prova em contrário”(STJ 3ª 

T. Resp., Rel Waldemar Zveiter, j. 5.11.90, RT 671/192 apud, Rui Stoco, 

Tratado de Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua 

interpretação doutrinária e jurisprudencial – 2.ª ed., rev., atual e ampl. Do 

livro Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial – Doutrina e 

jurisprudência – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 710). 

Nesse sentido, verifico que a prova oral colhida por ocasião da instrução 

de julgamento, especialmente, as declarações da testemunha Carlos 

Antônio Tumaz, quem presenciou a dinâmica do acidente, indica que o 

requerente realizou ultrapassagem indevida sem adotar as cautelas 

necessárias para evitar o acidente descrito nos autos. Afirmou a referida 

testemunha ter presenciado o acidente descrito nos autos, sendo que um 

veículo no outro lado da pista havia dado a preferência para a condutora 

do veículo Toyota convergir à esquerda, porém no momento em que ela 

deu início a manobra um motoqueiro na outra pista realizou ultrapassagem 

pela direita e colidiu com a caminhonete. Ainda, foi ouvida como 

testemunha a Sra. Carla Janaina Duarte Sales, contudo a referida 

testemunha relatou não ter presenciado o acidente. Portanto, pela oitiva da 

testemunha que presenciou o acidente não se extrai a responsabilidade 

da requerida que, in casu, responde de forma subjetiva. Desse 

depoimento se infere que o acidente narrado se deu por culpa exclusiva 

do requerente. A culpa consiste no proceder do agente sem as 

necessárias cautelas, deixando de empregar as precauções indicadas 

pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos. 

Cediço que a previsibilidade constitui o ponto nuclear da culpa. Sem ela, 

torna-se impossível fundamentar ou justificar um juízo de culpabilidade ou 

reprovação. E isso porque somente fundado na possibilidade de se prever 

o que não foi previsto é que se pode imputar a alguém não ter uma 

conduta que evitaria um resultado danoso. O requerente piloto da 

motocicleta que prosseguia seu trajeto em uma via com intensa 

movimentação era obrigado a tomar cautelas excepcionais, não realizando 

ultrapassagem pela direita sem as devidas precauções. Assim, agiu com 

imprudência o requerente ao ultrapassar pela direita o veículo que havia 

dado a preferência para a requerida convergir à esquerda da pista, pois 

sabendo que a via possuía fluxo em ambos os sentidos da pista, não 

tomou as medidas indispensáveis para evitar o sinistro que era altamente 

presumível, diante do tráfego de veículos. Assim, podemos chegar à 

conclusão de que o acidente se deu unicamente pela inobservância do 

condutor da motocicleta ao ultrapassar pela direita o veículo que havia 

sinalizado para a requerida convergir a esquerda, não restando tempo 

hábil a requerida para evitar a colisão. Portanto, se infere que as provas 
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colacionadas nos autos não demonstram a responsabilidade da requerida. 

Ressalta-se, outrossim, que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o 

sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o 

réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 

373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

requerente, ela não logrou comprovar que o sinistro descrito nos autos foi 

ocasionado por culpa da parte requerida. Ao contrário, restou 

demonstrado que o próprio requerente foi o causador do acidente. Deste 

modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, o qual 

a parte requerente desatendeu aliado ao fato de que as provas 

produzidas nos autos não foram suficientes para concluir que a parte ex 

adversa agiu com negligência, imprudência ou imperícia, até porque, para 

caracterizar a responsabilidade civil, todos os seus requisitos devem ser 

cumpridos, sendo incabível presumi-los (CC – art. 186), não há outro 

caminho senão julgar os pedidos improcedentes formulados pela parte 

autora. Portanto, como nestes autos foi verificado que o evento se deu 

por culpa exclusiva do requerente, a improcedência da ação se impõe. 

Com essas considerações e fundamento, julgo improcedentes os pedidos 

indenizatórios formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Fica sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 1 In 

"INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria 

Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p. 661. 2 Depoente: 

Otávio Augusto Soares da Silva (fls. 238 e 239).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006239-53.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

KLEYTON SOUZA SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, KLEYTON SOUZA SANTOS 

propôs a presente ação de indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela de urgência em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, em suma, que é titular da 

unidade consumidora n. 6/976314-5 e sua média de consumo é de 148 a 

170 kwh. Todavia, foi surpreendido no mês de março/2019 com a 

cobrança de uma fatura em sua residência com consumo de 892 kwh, no 

valor de R$ 1.104,03, que tem por referência o mês de fevereiro/2019, 

cujo consumo não corresponde com o da sua residência, além de ter sido 

incluído um parcelamento no valor de R$ 316,32. Afirma que tentou 

resolver administrativamente a situação, porém sem êxito, sendo, ainda, 

lhe enviado pela requerida mais duas faturas no valor de R$ 316,32 

também referente ao mesmo parcelamento incluído na fatura do mês de 

março/2019, bem como incluído seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que 

a requerida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, suspendesse a fatura com vencimento em 

07/03/2019 e retirasse o seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, em face do débito discutido na presente demanda. No mérito 

requereu a confirmação da liminar, a declaração de inexistência dos 

débitos discutidos e condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais. A inicial veio instruída com documentos. Os autos foram 

distribuídos junto a 1ª Vara Cível desta Comarca, sendo então determinada 

a emenda da inicial no Id. 2126086. Em seguida a parte autora 

manifestou-se nos Ids. 22090229 e 22090230 e os autos foram 

redistribuídos a este juízo em razão da conexão com os autos nº 

1003595-40.2019.8.11.0002. Na decisão de id. 22943981 foram deferidos 

os pedidos liminares. Designada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera (id. 25602819). A requerida apresentou contestação no id. 

26420989, aduzindo que a fatura questionada, com referência ao mês de 

02/2019, trata-se de fatura de consumo normal e o parcelamento cobrado 

refere-se a fatura emitida em razão de acúmulo de consumo dos meses 

anteriores, nos quais não fora possível a realização da leitura. Destaca 

que a fatura de consumo emitida foi parcelada parcialmente, seguindo o 

estipulado no art. 313, §1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem 

como que a parte autora não comprovou que o valor da fatura de 

consumo normal não corresponde com sua média de consumo. Sustenta a 

legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

residência do autor, pois deixou ele de efetuar o pagamento da fatura do 

mês de 02/2013, com vencimento em março/2019, e pelo mesmo motivo a 

inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Refutou o 

pedido de danos morais e requereu ao final a improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

27407250. Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, apenas a requerida assim o fez no id. 28878934, 

oportunidade em que requereu a produção de prova documental, desde já 

juntando os documentos. A isso, a parte autora manifestou no id. 

30760731, requerendo seja declarada a preclusão da prova documental 

postulada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Inicialmente ressalto que a 

juntada de documentos, por meio da manifestação de id. 28878934, pelo 

requerido após a contestação é admitida, tendo em vista que tais 

documentos visa esclarecer os fatos narrados nos autos. Ademais, a 

parte autora teve ciência de tais documentos e manifestou sobre eles, 

respeitando, assim, o devido contraditório. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – 

FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – 

ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFíCIO DEFERIDA – PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram 

naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho 

exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos 

narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente 

qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos 

sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no 

AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013). Não juntado com a 

contestação, documento indispensável para contrapor aos argumentos 

vertidos na inicial, a condizer o exíguo tempo para a resposta e a 

peculiaridade da situação, admite-se sua juntada em sede de apelação, já 

que entre a preclusão não pode sobrepor quando se vê que a parte litiga 

de má fé e obteve a tutela jurisdicional apenas pelo aspecto formal, égide 

de que ‘As normas morais, acima das leis positivas’. (Ripert) (...).” (TJMT - 

Ap 151014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 
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06/03/2018) Sendo assim, considero os documentos juntados por ocasião 

da manifestação de id. 28878934 para todos os fins de direito. Pois bem, a 

presente demanda tem por objetivo saber se a parte autora é responsável 

pelo débito no valor R$ 1.104,03 (um mil cento e quatro reais e três 

centavos), referente a fatura do mês de fevereiro/2019, com vencimento 

em 07/03/2019, a qual além de registrar consumo de 892 kwh, também 

consta a cobrança do valor de R$ 316,32 proveniente de um parcelamento 

relativo a recuperação de consumo. Nesse contexto, é certo que a parte 

requerida descurou de juntar aos autos o histórico de consumo do autor 

para que pudesse aferir sua média mensal de consumo. O que se tem no 

processo são apenas os extratos de ids. 22090229 e 22090230 retirado 

do site da concessionária requerida que apontam alguns registros de 

consumo destoante, sendo um deles questionado na ação associada n. 

1003595-40.2019.811.0002, referente ao mês de janeiro/2019, e anterior a 

tal mês constam registros de consumo entre 148 a 170 kwh. Desse modo, 

a despeito da existência de registro destoante, o consumo registrado no 

mês de fevereiro/2019 no importe de 892 kwh realmente não condiz com a 

média de consumo que vinha sendo registrada anteriormente ao mês de 

janeiro/2019 na unidade consumidora da parte autora, a qual não 

superava 200 kwh. Sobre mais, não tendo o requerente, segundo afirma, 

utilizado o consumo de energia elétrica registrado na fatura vencida em 

07.03.2019, sendo ele parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, era ônus da requerida a comprovação de que houve o 

consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” A 

concessionária requerida tem plenas condições dessa prova, com seu 

banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar 

disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, e nem 

mesmo os documentos juntados a destempo foram capazes de elucidar e 

justificar o consumo de energia no patamar de 892 kwh na residência do 

autor no mês de fevereiro/2019. Além de não se poder exigir da 

requerente prova de fato negativo. Assim, não se pode impor ao 

requerente o pagamento da fatura de energia elétrica do mês de 

fevereiro/2019, com vencimento em 07/03/2019, que registrou consumo de 

892 kwh, devendo ser declarado inexiste o débito de R$ 787,81 relativo ao 

consumo de energia. Verifica-se, também, que o saldo remanescente da 

fatura de fevereiro/2019 no importe de R$ 316,22, referente a 

parcelamento de dívida proveniente de recuperação de consumo, não 

possui respaldo legal. Nesse ponto, verifica-se que o medidor da unidade 

de consumo em questão foi vistoriado em 23.04.2018, conforme termo de 

ocorrência de id. 28878940. Conquanto a requerida tenha efetuado 

vistoria na unidade consumidora da parte autora, certo é que esta não foi 

devidamente cientificada de tal procedimento, conforme se observa do 

Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no id. 28878940, pois verifica-se 

que o referido termo de ocorrência não foi assinado pelo autor. Além 

disso, observo que o Termo de Ocorrência ou mesmo a carta de 

recuperação de consumo não foi devidamente entregue ao autor de modo 

que pudesse impugnar administrativamente o procedimento realizado de 

vistoria, pois o documento de id. 28879942 indica que o consumidor 

estava ausente quando da entrega da correspondência de intimação. 

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do 

autor apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de 

consumo. Devo ainda consignar que a presunção de veracidade do Termo 

de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente 

quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte 

adversa ou sem a devida notificação posterior da sua realização, como 

ocorreu no caso concreto. Desta forma, não há que se falar em 

presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão de 

não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando não 

foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Além disso, a suposta irregularidade apontada (neutro 

isolado e com borne derretido) não indica que o autor pudesse ter 

conhecimento de eventual defeito em sua unidade consumidora. Nesse 

sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido 

recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Deverás, a dívida proveniente de recuperação de consumo 

se mostra indevida e, por conseguinte, o parcelamento dela decorrente 

que, diga-se, sequer há provas de que a parte autora com ele anuiu. 

Assim, não se pode impor ao requerente o pagamento do parcelamento 

mensal no valor de R$ 316,22 (trezentos e dezesseis reais e vinte e dois 

centavos), referente à recuperação de consumo lançada na fatura de 

fevereiro/2019, bem como nas faturas de março/2019 e abril/2019, 

devendo tal débito ser declarado inexistente em decorrência dos fatos 

acima narrados. Do dano moral À guisa destes fatos, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, aliado a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de 

dívida inexistente e irregularmente constituída, deve ser considerado ato 

ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente indenização por 

danos morais, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, 

haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, são notórios os 

transtornos causados a requerente ante a falha na prestação de serviço 

pela requerida, posto que ao emitir faturas indevidas e suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, gerou uma 

insegurança para ela, 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. Da mesma forma, 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 da requerida em, indevidamente, inserir o nome do autor na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. A propósito, colho os 

seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

DÉBITO ADVINDO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE FORMA 

UNILATERAL - IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É inexigível a dívida 

advinda da recuperação de consumo de energia elétrica, se o consumidor 

não é notificado quando da realização de eventual perícia ou outro 

procedimento para apurar o valor cobrado. Há dano moral a ser 

indenizado se houver interrupção ou suspensão da energia elétrica em 

caso de cobrança ilegítima. Mantém-se o valor da indenização a título de 

danos morais quando fixado com razoabilidade e proporcional a extensão 

dos danos. (N.U 0004488-05.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – COBRANÇA 

INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO 

DETERMINADA - ATO ILÍCITO – DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTO ERRO 
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NA AFERIÇÃO DO CONSUMO PELO MEDIDOR – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE 

MORA QUANTO AO DANO MORAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 

Demonstrado que o débito cobrado é indevido, assim como a negativação 

do seu nome em razão da suposta dívida impõe a responsabilidade da 

concessionária por dano moral. A indenização por dano moral deve 

atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser 

insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser 

excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi 

predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy 

Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in 

www.stj.gov.br).“[...] (...).” (TJMT - Ap 15165/2018, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Assim, reconhecida 

a existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho como 

justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança 

da fatura no valor de R$ 1.104,03 (um mil cento e quatro reais e três 

centavos), referente ao mês de fevereiro/2019, com vencimento em 

07/03/2019, que apresentou consumo acima da média e parcelamento de 

dívida proveniente de irregular recuperação de consumo; b) declarar a 

inexigibilidade da cobrança do parcelamento proveniente de recuperação 

de consumo que foram lançados nas faturas dos meses de março e 

abril/2019, no valor de R$ 316,22, com vencimento, respectivamente, em 

03/04/2019 e 06/05/2019; c) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 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), data em que houve a suspensão do fornecimento de 

energia. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, por consequência, convalido a liminar 

deferida nos autos. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, ante a natureza da causa, que exigiu dilação probatória, do 

grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014034-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

AUGUSTO BRITO DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, AUGUSTO BRITO DE OLIVEIRA 

propôs a presente ação de declaração de indébito c/c indenização por 

danos morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, que é titular da unidade 

consumidora n. 6/1884183-3 e que em novembro/2016 foi surpreendido 

com a cobrança do valor de R$ 447,21 referente a um parcelamento de 

débito que não realizou, porém temendo o corte de energia elétrica 

promoveu o pagamento da respectiva fatura que com o valor do 

parcelamento alcançava o importe de R$ 740,25. Prossegue narrando que 

em julho/2018 a requerida lhe enviou uma fatura no valor de R$ 351,76 

referente a uma recuperação de consumo que também foi devidamente 

quitada. Aduz que em julho/2019 foi novamente surpreendido com o envio 

de três cartas pela requerida, por meio a qual era cobrado os valores de 

R$ 2.726,49 referente a suposto desvio de energia elétrica no período de 

fevereiro a julho/2018; R$ 351,76 referente a suposto desvio de energia 

elétrica no mês de junho/2018 e R$ 551,39 referente a suposto desvio no 

mês de abril/2019. Afirma que questionou administrativamente a cobrança, 

porém sem êxito, bem como destaca que não foi devidamente comunicado 

da vistoria que seria realizada na sua residência, tampouco a 

acompanhou, somente tomando conhecimento da vistoria por ocasião da 

cobrança dos valores. Diante desses fatos e após expor suas razões 

jurídicas, pugnou liminarmente pela suspensão da cobrança indevida das 

faturas nos valores de R$ 2.726,49, R$ 351,76 e R$ 551,39, bem como 

que a requerida restabelecesse o fornecimento de energia em sua 

residência. No mérito requereu a declaração de inexistência dos débitos 

cobrados nas aludidas faturas; a condenação da requerida ao pagamento 

em dobro dos valores de R$ 351,76 e 447,21 e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. A 

inicial veio instruída com documentos. Na decisão de id. 24630296 os 

pedidos liminares foram deferidos. Designada audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera (id. 26881438). A requerida apresentou 

contestação no id. 28385911, que veio instruída com documentos, 

aduzindo que a Resolução n 414/2010 da ANEEL autoriza o procedimento 

de apuração e cobrança de débito inerentes a recuperação de consumo 

por meio de faturas eventuais, bem como que em decisões proferidas pelo 

STJ e TJMT foi sedimentado a possibilidade de suspensão do fornecimento 

de energia elétrica em face de débitos oriundos de faturas de 

recuperação de consumo. Em seguida, narra que no dia 25.07.2017 houve 

a suspensão do fornecimento de energia da residência do autor em 

virtude da falta de pagamento de faturas regulares e, após isso, foram 

realizadas diversas inspeções na unidade consumidora em questão sendo 

constatado que a unidade havia sido autorreligada. Afirma que nos dias 

28.06.2018, 19.03.2019, 10.05.2019 e 02.10.2019 foram realizadas 

inspeções na unidade consumidora em questão, ocasiões em que foram 

desfeitas as irregularidades, lavrado o termo de ocorrência e inspeções e 

registrado as irregularidade por meio de fotografias e, em seguida, foram 

encaminhadas as cartas ao requerente sobre as inspeções, 

oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaca, 

também, que o caso não comportava realização de perícia técnica, pois 

tratava-se de flagrante adulteração externa da rede de energia, sendo 

inclusive permitido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a utilização de 

recursos visuais, como fotografias, para comprovar a irregularidade, 

razão pela qual os prepostos da requerida assim procederam por ocasião 

das inspeções realizadas na unidade consumidora em questão. Pontua 

que após as quatros inspeções, nas quais encontram a unidade 

consumidora autorreligada, foram realizado os cálculos para emissão das 

faturas, com os acréscimos de impostos, sendo apurado os seguintes 

valores: R$ 351,76 relativo a inspeção do dia 28.06.2018; R$ 2.726,49 

relativo a inspeção do dia 19.03.2019; R$ 551,39 relativo a inspeção do dia 

10.05.2019 e R$ 1.847,92 relativo a inspeção do dia 02.10.2019. Sustenta, 

portanto, que foram respeitadas as normas aplicáveis ao caso, sendo 

evidente a exigibilidade do débito em foco. Prossegue afirmando que a 

parte autora efetuou o parcelamento de débito referente a faturas 

regulares de consumo de energia mediante acordo de vontade celebrado 
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entre as partes, não existindo nesse ponto qualquer irregularidade na 

conduta da contestação de cobrar valores atinente a parcelamento de 

débito. Por fim, afirmou a inexistência de dano moral, pois a mera cobrança 

da fatura impugnada não gera o dever reparatório, bem como que 

suspensão no presente caso decorreu de faturas que não são objeto do 

litígio, mas sim das faturas regulares que não foram devidamente pagas. 

De mais a mais, impugnou a pretensão de repetição de indébito e pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais e, em caso de condenação, que 

os danos morais sejam arbitrados segundo os preceitos de moderação e 

proporcionalidade. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 28847856. Instadas as partes para manifestarem acerca da 

produção de provas, apenas a requerida assim o fez no id. 29552465, 

oportunidade em que pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória além das provas coadunadas aos autos, 

assim atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço 

diretamente do pedido, julgando o feito no estado em que se encontra, nos 

moldes do art. 330, I do CPC. O ponto fundamental da presente demanda 

consiste em saber se o autor é responsável pelos débitos de R$ 2.726,49, 

R$ 351,76 e R$ 551,39, relativo à recuperação de consumo do período de 

06/2018 a 04/2019, cujas faturas foram emitidas após inspeção técnica 

realizada pela requerida na unidade consumidora de titularidade do autor. 

Pois bem. Nos dias 28.06.2018; 19.03.2019 e 10.05.2019 a concessionária 

requerida efetuou vistorias no imóvel de responsabilidade do autor, 

constatando irregularidade no medidor de consumo, consistente em desvio 

de energia do ramal de entrada, ou seja, a energia fornecida não passava 

pelo medidor deixando, com isso, de faturar/registar o consumo de energia 

da UC do autor (ids. 28385927, 28385931 e 28385933). Por ocasião das 

vistorias, pode-se observar que em uma o autor recusou-se a assinar o 

TOI (id. 28385927), em outra ele estava ausente (id. 28385931) e outra foi 

acompanhada por sua filha Larissa (id. 28385933). Contudo, após a 

vistoria o autor recebeu as cartas de intimação, por meio da qual lhe foi 

informado as irregularidades e lhe concedido o prazo para apresentação 

de defesa, o que por ele foi feito, pois tanto a petição inicial como os 

documentos de ids. 24610935 indicam que o autor tentou resolver a 

questão administrativamente. Assim, não há que se falar em supressão do 

contraditório e ampla defesa, tampouco que não foi notificado da perícia 

junto ao IPEM/MT, pois não houve troca do medidor. Isso porque, a 

irregularidade apontada se refere ao método de aferição do consumo, que 

devido ao desvio encontrado, toda energia consumida não estava 

passando integralmente pelo medidor, o que motivou a emissão das 

faturas de recuperação de consumo. Nessa situação, afigura 

desnecessário o encaminhamento do aparelho de medição para perícia 

por configurar o conhecido popularmente como “gato”. Sobre mais, os 

registros fotográficos juntados em contestação não deixam dúvidas de 

que na unidade consumidora do autor havia irregularidade, pois evidente 

que havia o desvio do ramal de entrada, sendo tais fotos meio suficiente 

de provas para comprovar a irregularidade e isso se extrai do art. 129 da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL, senão vejamos: 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: (...) V – implementar, 

quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição 

fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no 

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como 

fotografias e vídeos. Não há como negar também que o autor desconhecia 

a irregularidade na unidade consumidora da sua residência ou que não 

contribuiu para a fraude da medição do consumo de energia. Isso porque, 

os históricos de contas da UC do autor juntados nos ids. 24610935 (inicial) 

e 28385924 (contestação) não deixam dúvidas de que desde o mês de 

julho/2018 não houve aferição regular de consumo de energia na 

residência do autor e tampouco emissão de fatura no período, pois o autor 

não juntou nenhuma fatura relativa ao ano de 2018 e 2019. Além disso, 

verifica-se desses mesmos documentos que o autor encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas regulares desde o ano de 

2016, o que fortifica a existência do desvio do ramal na unidade 

consumidora do autor como uma forma de impedir a cobrança do consumo 

de energia pela concessionária requerida. Portanto, o que se tem dos 

autos é que o autor, valendo-se da própria torpeza, pretende isentar-se 

do pagamento das faturas questionadas relativa a período que, de fato, 

houve o consumo de energia, porém não registrado em virtude de 

irregularidade no medidor. Assim, a cobrança do valor de R$ 351,76, 

relativa ao mês 06/2018; R$ 2.726,49 relativa ao período de 07/2018 a 

02/2019 e R$ 551,39 relativo ao mês 04/2019, se mostram legítimas, pois 

referem-se a recuperação de consumo de energia não registrado em 

virtude de conduta aparentemente fraudulenta do autor. Sobre o tema 

trago os seguintes julgados: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ENERGIA ELÉTRICA - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE 

- LIGAÇÃO DIRETA NA REDE ELETRICA – COBRANÇAS LEGAIS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Enfrentada 

especificamente a sentença, conforme se depreende das razões de 

apelação, descabido o pleito ao não conhecimento do recurso, por ofensa 

ao princípio da dialeticidade. Detectado irregularidade no consumo de 

energia (ligação direta na rede de energia), assegurados os direitos a 

ampla defesa e ao contraditório, tem-se que regularmente lançados os 

débitos referentes à diferença de consumo, apurados nos termos do art. 

130, IV da Resolução 414 da ANEEL, portanto, devido. (N.U 

0002109-83.2014.8.11.0108, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E 

DANOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. 

DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. RISCO ÀS PESSOAS E ÀS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. ART. 170 DA RESOLUÇÃO N.º 414/10 DA ANEEL. - 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em desvio de 

energia no ramal de entrada, evidenciada pela prova dos autos, 

notadamente pelo Termo de Ocorrência de Irregularidade e pelo 

levantamento fotográfico, é de rigor a recuperação de consumo 

decorrente de utilização da energia fornecida e não registrada 

corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito 

que teve da irregularidade. Irrelevante eventual não participação na 

realização da fraude, pois a recuperação de consumo evita o 

enriquecimento sem justa causa. - É possível e legal a suspensão imediata 

do fornecimento de energia elétrica quando constatada deficiência técnica 

ou de segurança que cause risco a pessoas ou a bens. Aplicabilidade do 

disposto no art. 170 da Resolução n.º 414/10 da ANEEL. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082833658, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, 

Julgado em: 31-10-2019) De toda forma, ainda que se cogitasse na 

hipótese de o autor não ser o responsável pelo desvio de energia, o que 

se admite apenas, friso, hipoteticamente, pois ele permaneceu por quase 

um ano sem receber faturas de energia em sua residência, o que, a toda 

evidência, demonstra conhecimento e pactuação com a irregularidade, 

ainda assim o desconhecimento do autor não o exime do pagamento do 

consumo não registrado durante o período da irregularidade, porque, 

tendo sido consumida energia elétrica 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 aspecto, vale ilustrar: “AÇÃO ORDINÁRIA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - 

CÁLCULO DO DÉBITO COM BASE NA RESOLUÇÃO 456/2000 - CUSTO 

ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO - CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE. 1- O usuário é responsável pelos danos 

causados aos medidores e outros equipamentos do sistema elétrico da 

concessionária, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou de 

deficiência técnica das instalações elétricas internas da unidade 

consumidora. 2- A irregularidade no medidor de energia elétrica detectada 

por técnico da concessionária, acarretando faturamento inferior ao 

correto, autoriza a revisão do faturamento, nos termos da Resolução 

456/2000 da ANEEL. 3(...).” (TJMG – AC 1.0525.06.095706-1/002 – Rel. 

Maurício Barros - p. 08.07.2011) Desta feita, deve ser a presente julgada 

improcedente no tocante a pretensão declaratória de inexistência dos 

débitos nos valores de R$ 351,76; R$ 2.726,49 e R$ 551,39, tendo em 

vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato emanado da 

concessionária, especialmente no que se refere à cobrança do valor 

consumido e não pago pelo usuário. Da repetição de indébito Pretende o 

autor o recebimento em dobro do valor de R$ 447,21 relativo a um 

parcelamento incidente na fatura com vencimento em 11/2016 e R$ 351,76 

referente a fatura de recuperação de consumo. No entanto, tenho que 
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este não merece ser acolhido. Isso porque, para a configuração da 

repetição do indébito em dobro é necessário o preenchimento de dois 

requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pela autora do 

valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 

940 do CPC. Dito isso, entendo que não há, neste caso, direito a repetição 

do indébito, pois o valor de R$ 351,76 relativo à recuperação de consumo 

trata-se de cobrança devida, consoante linhas acima. Já quanto ao valor 

de R$ 447,21, inserto na fatura com vencimento em 11/2016, embora não 

tenha restado devidamente demonstrado a origem do parcelamento, é 

certo que não há provas acerca do pagamento da aludida fatura, nem 

mesmo da fatura no valor de R$ 351.76. Enfim, o autor deixou de carrear 

aos autos comprovante de pagamentos e os extratos de ids. 24610935 e 

28385924, evidenciam a inadimplência de tais valores. Assim, só se 

restitui aquilo que foi pago. Senão houve pagamento, não há restituição e, 

menos ainda, em dobro. Do dano moral No caso dos autos não há dúvidas 

de que houve a suspensão do fornecimento de energia na unidade 

consumidora da parte autora. A requerida aduz que a suspensão não 

decorreu das faturas em discussão, mas de faturas regulares. Ocorre, 

contudo, que inexistem provas de que a suspensão se deu em virtude de 

faturas regulares, pois não há tais faturas nos autos. O histórico de 

contas do autor indica apenas a existência de inadimplência do autor nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 e a recuperação de consumo relativa aos 

anos de 2018 e 2019, sem indicação de faturas recentes/regulares após o 

mês de maio/2019. Assim, não há como se admitir que a suspensão do 

fornecimento de energia em questão decorreu de faturas regulares, 

hipótese em que seria legítima a conduta da requerida. Logo, forçoso 

concluir que a suspensão se deu em virtude de débito apurado por meio 

de recuperação de consumo. Embora também seja possível a suspensão 

em tal hipótese, é necessário que a concessionária atenda aos requisitos 

firmado no Tema 699, quais sejam: a) haja prévia aviso do consumidor do 

inadimplemento do consumo recuperado; b) o débito (fatura) corresponder 

ao período máximo de 90 dias anterior à contestação da fraude e c) o 

corte for realizado, em no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de 

recuperação. In casu, a concessionária requerida não atendeu os 

requisitos acima elencados, não havendo prova da notificação prévia do 

autor/consumidor, mesmo porque não há evidências de emissão de 

faturas após maio/2019. Além disso, as faturas não respeitaram período 

máximo de 90 dias (id. 24610935), tampouco é possível saber se o corte 

também respeitou o prazo de 90 dias a mínguas de provas acostadas aos 

autos acerca desse fato. Assim, a suspensão do fornecimento de energia 

em virtude de recuperação de consumo, sem a observância dos requisitos 

legais, deve ser considerada 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.” 

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 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) 

pelos danos morais mostra-se bastante razoável, notadamente porque a 

parte autora se encontra desde o ano de 2016 inadimplente com o 

pagamento e há quase um ano se beneficiando da irregularidade na sua 

unidade consumidora sem nada informar a concessionária requerida, de 

modo que era previsível que a qualquer momento houvesse a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica em sua residência. 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. Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais 

para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um 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 consequência, confirmo a tutela de urgência 

concedida nos autos e, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Considerando que a parte autora decaiu da maior parte 

de seus pedidos, a condeno ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, 

o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – 

§ 2º, do art. 85). Todavia, sendo o requerente beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da 

sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família. Transitado em julgado, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009240-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MOACIR MASCHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de antecipação de tutela proposta por Eliseu Moacir Maschio em 

desfavor de Bradesco Saúde S.A, alegando em síntese ser beneficiário 

do plano de saúde, necessitando realizar tratamento de “lobaciatalgia 

crônica à direita com paresia e parastesia progressiva as custas de 

hérnias discais centro foraminais. Contudo, sustenta que no mês de maio 

do corrente ano a requerida se negou a fornecer o material integralmente 

à parte autora, a fim de realizar a necessária cirurgia solicitada, conforme 

laudos e avaliações médicas anexadas a inicial. Afirma que a parte 

requerida não pode se negar a realizar o tratamento necessário, bem 

como a custear a cobertura total do procedimento, especialmente pela 
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urgência do tratamento, considerando o iminente risco a saúde do 

requerente, razão pela requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

compelir a requerida autorizar, custear e garantir o procedimento cirúrgico 

necessário, conforme solicitado pelo médico, para o tratamento de 

lobaciatalgia crônica à direita com paresia e parastesia progressiva as 

custa de hérnias discais centro foraminais L-4, L-5 e 5SL, imediatamente, 

sob pena de multa-diária. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO 

RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - 

NEGATIVA DO EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS 

OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO 

CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Os contratos de plano de 

saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 

35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). 

No presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de 

urgência Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se 

pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Munido desses conceitos, cotejando-os com a 

situação jurídica apresentada no início do processo, o pedido de tutela de 

urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a expor. Na 

hipótese dos autos, verifica-se que a relevância da fundamentação 

encontra-se consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais da 

primeira requerente, bem como pela cópia do cartão de usuário da autora 

(Id.22354916), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica 

de consumo entre as partes. Ademais, também conduzem à formação de 

um juízo de probabilidade do direito ora invocado, os atestados, as guias 

de solicitação de internação e documento anexo de solicitação de 

materiais especiais, sendo que os atestados foram subscritos pelo médico 

Dr. Heider W. Azer (CRM/MT 7499), datado de 08.11.2018 e 18.03.2019, 

os quais informam que a parte autora possui diagnóstico de “estenose 

foraminal vertebral adquirida por doença de disco degenerativa avançada 

de L4 a S1, com hérncia discal L4-L5 e L5-S1 à esquerda cursando com 

radiculopatias graves, causando déficit motor sensitivo e postural”, (Ids. 

22354916, 22354918 e 22354928). Aliem-se a isso, os e-mails trocados 

pela parte autora em que em resposta ao plano acerca do fornecimento 

dos materiais necessários para realização da cirurgia, os quais informam 

a negativa do plano ao argumento de que o rol não faz parte da legislação 

de procedimentos da ANS, não sendo autorizado parcialmente, o 

fornecimento dos materiais necessários para o procedimento (Id. 

22354917). Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização 

do procedimento pela requerente, conforme devidamente constatado por 

laudo médico, não vislumbro a possibilidade de negativa de alguns 

procedimentos e materiais necessários para a convalescença da parte 

autora. Nesse sentido, é o entendimento predominante da jurisprudência, 

dentre os quais o do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. NEGATIVA 

DE COBERTURA. VÁLVULA AÓRTICA MAGNA. MATERIAL IMPORTADO. 

INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. (...) 

COBERTURA CONTRATUAL - Considerando a inversão do ônus da prova, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, impunha-se à parte ré o encargo de 

demonstrar que o material importado indicado pelo médico assistente não 

se ajustou à situação clínica do segurado. A partir da vigência da Lei nº 

9.656/98, não há possibilidade de recusa de cobertura de material 

indispensável ao ato cirúrgico, pois, de acordo com o art. 10, inc. VII, do 

referido diploma legal, não poderá ser excluído da cobertura o 

fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios indispensáveis ao 

ato cirúrgico, inexistindo qualquer limitação quanto à origem do material, se 

nacional ou importado. Incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao 

paciente, prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado e o 

material a ser utilizado na realização de eventual procedimento cirúrgico. 

Precedentes. (...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70063789101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 09/06/2016). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS 

PRESENTES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA - RECUSA 

INDEVIDA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA DO DIREITO À 

VIDA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os 

requisitos do art. 273, caput e inciso I, do CPC, é cabível a antecipação de 

tutela para que sejam fornecidos os materiais e realizada a cirurgia 

indicada por junta médica, diante da obrigação contratual da operadora de 

plano de saúde e da prevalência do direito à saúde”. (TJMT - AI 

84570/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014). A 

par do exposto, diante da urgência apontada, observa-se que indevida a 

negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela parte autora, 

devendo ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do 

Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada 

como abusiva. Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado até 

o presente momento, todos os procedimentos requisitados para tratamento 

da autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo 

atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio 

matriz do Sistema Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em 

se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza 

da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a 

delongas de ordem burocrática. Nestas condições, presentes os 

requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é 

medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e 

determino que a requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico 

e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico da 

autora (Id. 22354930), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 

537, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de outubro de 2019 às 

09:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 
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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 (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010217-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAELITA NUNES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010217-72.2018.8.11.0002 

Vistos. Inicialmente, recebo a emenda à inicial para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Em que pese à manifestação 

expressa da autora no desinteresse na autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de junho de 2019, às 08h30min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 

334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de maio 

de 2019. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001668-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001668-39.2019.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de maio de 2019, às 17h00min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). 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. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. 

Várzea Grande/MT, 14 de março de 2019. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379340 Nr: 26258-73.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATUZINHO VIANA DA ROCHA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Corrêa Sobrinho - 

OAB:MT 22.029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Magalhães Medeiros 

- OAB:RS 60.702

 Ante o exposto, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença e 

determino seja suspenso o curso da presente nos termos do art. 525, § 

6º, o Código de Processo Civil, e ordeno, por conseguinte e 

excepcionalmente, o encaminhamento dos autos ao digno Contador 

Judicial, que deverá proceder à apuração do débito exequendo nos 

exatos termos da sentença proferidos nos autos, devendo ser apurado da 

seguinte maneira:a) o valor a título de dano moral no importe de R$ 

4.000,00, a título de dano moral deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

arbitramento em 04/07/2019 e acrescidos de juros de mora de 1% a partir 

do evento danoso ocorrido em 19/04/2015.Ao valor acima apurado deverá 

ser acrescido o percentual de 10% a título de honorários sucumbenciais e 

ainda 10% a título de honorários e 10% a título de multa (§ 1º, art. 523, do 

CPC) fixados na fase de cumprimento de sentença (fls. 82), 

observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e 

dos juros de mora deveram corresponder à data do depósito realizado às 

fls. 90 ocorrida em 30/10/2019.Após a apuração do débito, proceda-se a 

subtração do valor penhorado (R$ 7.022,33), e havendo saldo 

remanescente este deverá ser atualizado até a data da elaboração do 

cálculo.Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu 

respeito e, após, venham-me os autos conclusos.Cumpram-se. 

Intimem-se.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 473472 Nr: 22896-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VMR MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624-A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 402487), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

impugnação de crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326058 Nr: 22420-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, JOAO 

PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 316536), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

impugnação de crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338136 Nr: 6399-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDSON VINICIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 17.727-A, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:MT 

17.826-A, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4.611-B, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

espontâneo da condenação (fls. 106/108).

No seguimento, os advogados informam que pactuaram acordo 

extrajudicial referente os honorários contratuais e sucumbenciais, bem 

como requer a expedição do saldo remanescente do autor na conta 

bancária do advogado, Dr. Milton Jones Amorim Vieira (fls. 111/113)

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Deste modo, determino a intimação dos causídicos Claudison Rodrigues e 

Milton Jones Amorim Vieira para no prazo de 10 (dez) dias, aportar aos 

autos o instrumento particular de honorários contratuais firmado com o 

autor para eventual rateio dos honorários sucumbenciais e contratuais e 

na oportunidade informar a conta bancária de titularidade do autor.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010417-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença, 

que Jovenil Costa de Souza move em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. A inicial foi instruída com documentos. É a síntese. 

Fundamento e decido. Prefacialmente, consigno que, como medida de 

celeridade e eficiência nos processos concernentes a pedidos de 

benefício por incapacidade em face do INSS, é medida que se impõe a 

determinação de perícia médica para aferição da(s) moléstia(s) e da(s) 

limitação(ões) dela(s) decorrente(s). Neste aspecto, a Recomendação 

Conjunta n. 01 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, assinada 

entre o Presidente do CNJ, Advogado-Geral da União e o Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social, estabelece o seguinte: Art. 1º 

Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com competência 

previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão 

de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Diante de tal recomendação e da necessidade de comprovação 

da incapacidade laboral da parte requerente, bem como da relação causal 

dessa com o acidente de trabalho, cuja constatação dar-se-á somente por 

perícia médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, 

em obediência ao disposto no artigo 464 e seguintes do CPC. NOMEIO 

como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, o qual encontra-se devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça. DESIGNO a perícia médica 

para a data de 25 de julho de 2020, a partir das 08h00min, a ser realizada 

na Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, sala 908, bairro 

Centro, na cidade de Cuiabá/MT, cujo telefone para contato é o (65) 

99601-1639. Desde já FIXO os honorários periciais no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução n. 232/2016 do CNJ. 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98 do 

CPC e, por conseguinte, INVERTO o ônus da prova, nos termos do artigo 

373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva 

dificuldade. Por tratar-se de ação de natureza acidentária, nos termos do 

artigo 8º, §2º, da Lei n. 8.620/1993, o INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

depósito dos valores junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Para tanto, INTIME-SE a autarquia federal para efetuar a 

antecipação dos honorários periciais, no prazo assinalado. Em conclusão, 

a citação ocorrerá após a juntada do laudo pericial, seguindo em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015.CNJ. Ademais, tendo em vista o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral 

da União em Mato Grosso registra expressamente, em nome das 

entidades que representa, que não possui interesse na composição 

consensual por meio da audiência de que trata o artigo 334 do CPC, DEIXO 

de determinar a designação de audiência de conciliação EXPEÇA-SE o 

necessário. CUMPRA-SE. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema 
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PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – 

O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas 

da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em 

caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006688-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA DA SILVA (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: 

1006688-79.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ANTONIA SANTANA DA SILVA 

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 EXTINTO o processo, 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. 

29218976 e 29218979), de acordo com os dados bancários indicados nos 

autos (Id. 17189439). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013425-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE FATIMA RIBAS VEDANA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (TESTEMUNHA)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação para concessão de aposentadoria 

rural híbrida, com pedido de tutela de urgência, que Luíza de Fátima Ribas 

Vedada move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Assevera que atende os requisitos legais para a concessão da 

aposentadoria por idade rural híbrida, por ter sido trabalhadora rural e 

urbana, ter atingido a idade mínima de 60 (sessenta) anos e ter cumprido o 

prazo de carência legal. Aduz que a Autarquia Federal, ora requerida, 

indeferiu o requerimento administrativo para a concessão do benefício 

previdenciário, sob o argumento de que não restou comprovada a 

carência mínima exigida. Ao final, afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de 

que o requerido seja compelido a estabelecer a “[...] Aposentadoria por 

Idade HÍBRIDA (NB: 41/179.570.024-3)”. A inicial foi instruída com 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 

300 do Código de Processo Civil: “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.”. A 

concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos 

requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris), bem como o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Sobre a probabilidade do direito, trata-se da 

“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus 

boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 

'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi 

narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” 

(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, 

Juspodivm, p. 609/609). Quanto ao segundo requisito, trata-se da 

“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de 

grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil 

em razão do tempo.” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código 

de Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p.476). Embora 

as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade 

e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta a concessão da tutela antecipada. De fato, o 

risco de irreversibilidade da medida é evidente, pois inviável o retorno da 

situação ao estado anterior no caso de improcedência da ação, o que atrai 

a incidência do artigo 300, § 3º, do CPC, que assim dispõe: "A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, a prova 

material carreada aos autos é insuficiente para o deferimento da 

antecipação pretendida, devendo ser corroborada com prova testemunhal 

consistente, colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução 

probatória. Assim, seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom 

senso, entendo bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de 

ambas as partes para somente depois manifestar-me em sede de 

cognição exauriente, o que ocorrerá no momento da sentença. Ante o 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência vindicada na petição 

inicial. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os seus 

requisitos essenciais (CPC, artigo 319). Defiro ao requerente os benefícios 

da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98). Ante as peculiaridades da 

causa, dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

ré da presente ação para, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, artigo 183), 

apresentar contestação ao pedido inicial. Aportando a contestação, à 

impugnação em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350). Após, conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 245161 Nr: 5697-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SALGADO DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pugnou pela urgente expedição de mandado para o restabelecimento do 
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benefício do exequente.Decido.Ante a notícia da indevida suspensão do 

benefício previdenciário do exequente e considerando a inexistência de 

ordem judicial determinando o seu bloqueio ou suspensão, intime-se a 

Autarquia-executada, por seu procurador judicial, para, no prazo de 10 

(dez) dias, adotar as providências necessárias e comprovar nos autos a 

implantação do benefício previdenciário concedido ao exequente, nos 

estritos termos da sentença de mérito e Acórdão prolatados nos autos, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de 300,00 (trezentos 

reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais), além de outras medidas ou 

sanções, se necessárias.Sem prejuízo da determinação acima, intime-se 

pessoalmente o Gerente da Agência local do INSS para o cumprimento da 

presente determinação judicial, sob pena de multa.Instrua-se o expediente 

de comunicação com cópia da sentença, Acórdão, certidão de trânsito em 

julgado, documentos pessoais do exequente, da petição de fls. 174/178, 

bem como desta decisão.Após, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 172/172v, 

onde a Autarquia-executada aponta incorreção na elaboração do 

cálculo.Por fim, façam-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

urgentes providências.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008157-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO MAGALHAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/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 DECISÃO Processo: 

1008157-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: HELVIO MAGALHAES DE 

LIMA REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Nomeio 

como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO INSS, 

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, 

Sala: 908, Centro, CEP: 78020973, Cuiabá-MT, que servirá independente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade 

laborativa da parte autora. Considerando ser o Requerente beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais correrão à conta da 

Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em se encontrar 

nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para atuar nos feitos 

previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos 

serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite nesta 

Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 

07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar 

eventual audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007071-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE PAULA (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 SENTENÇA Processo: 

1007071-57.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE DE PAULA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, ELIANE 

DE PAULA, devidamente qualificada, propôs a presente “Ação de 

concessão de benefício assistencial c/c pedido de antecipação de tutela” 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, 

também qualificado, objetivando em síntese o recebimento do benefício 

assistencial pessoa com deficiência de acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social-LOAS. Aduz que é portadora de transtorno de discos 

lombares com radiculopatia, não possui renda familiar de modo que é 

notória a sua ineficiência em prover a sua própria manutenção e tê-la 

provia pela família. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, 

o Instituto refutou as alegações do autor (ID 19678356). Laudo médico 

pericial apresentado (ID 20704343). A parte autora se manifestou acerca 

do laudo médico pericial, pugnando pela procedência dos pedidos (ID 

21459188). É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

para a concessão de Benefício de Prestação Continuada de Assistência 

Social à Pessoa com Deficiência. Não há preliminares a serem apreciadas. 

Sobre o benefício assistencial ao idoso e pessoa com deficiência a 

Constituição Federal, no art. 203, V, assegurou o amparo assistencial ao 

idoso e à pessoa portadora de deficiência que não ostentem condições de 

prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, mediante o 

pagamento de um benefício mensal no valor de um salário mínimo, cujos 

critérios gerais de concessão foram delegados à lei ordinária. A Lei nº 

12.435, de 6 de julho de 2011, deu nova redação ao conceito de pessoa 

portadora de deficiência, definindo-a como “aquela que tem impedimentos 

de longo prazo (que produzam efeitos pelo prazo igual ou superior a dois 

anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.” (Art. 20, § 2º e § 10, Lei nº 8.743/92). Logo, para fazer jus ao 

benefício assistencial no valor de um salário mínimo, a parte autora deve 

provar ter 65 anos ou portar impedimentos de longo prazo, bem como 

participar de núcleo familiar de renda per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo. Feitas tais considerações, passo à cognição do caso concreto. 

Sobre os impedimentos de longo prazo, no caso, a parte autora alegou ser 

portadora de deficiência por possuir transtorno dos discos invertebrais 

lombares com radiculopatia. Realizou-se perícia médico-judicial a qual 

concluiu que não foi encontrado presença de incapacidade laborativa. 

Ademais, o perito conclui também que a patologia está compensada 

clinicamente e não apresenta comprometimento funcional que incapacite a 

autora para a atividade laborativa habitual. Diante dessa constatação, não 

estão configurados os impedimentos de longo prazo exigidos para a 

concessão do benefício pleiteado. Sobre a situação Socioeconômica, 

desnecessária a análise da situação socioeconômica da autora tendo em 

vista que, por se tratar de requisitos cumulativos, o não preenchimento de 

um deles no caso, dos impedimentos de longo prazo, resulta na 

improcedência da demanda. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na 

presente ação ajuizada por ELIANE DE PAULA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto 

o processo, com resolução do mérito. Condeno a parte autora em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), no 

entanto, sua exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. ALEXANDRE 

ELAS FILHO Juiz(a) de Direito
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1006070-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ERICA VANESSA DOS SANTOS 

BRITO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ERICA VANESSA 

DOS SANTOS BRITO, devidamente qualificacda nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos, desde 22/09/2012, exercendo o cargo de Professor Nível 

Superior, conforme documentos juntados aos autos e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento na classe B, nível 2, desde 09/2015. Relata 

que requereu administrativamente o seu enquadramento, porém não 

obteve resposta até o momento. Requer a condenação do réu a proceder 

à sua progressão para a classe B, nível 2, a partir de 09/2015, bem como 

a pagar as diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 14202314. 

Impugnação no ID 14202349. As partes manifestaram que não há provas a 

serem produzidas. Alegações finais do requerido no ID 20142248. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista o julgamento de conflito de competência 

(autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, 

a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu 

que EM TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e 

Estado (Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, 

que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 3.797/2012. 

(...) 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 de níveis; II – promoção de classes. Art.19 – 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II - Técnico em 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Segundo se infere dos documentos contidos 

na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito 

tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 22/09/2012 para 

exercer o cargo de “Professor Nível Superior - educação infantil e 

fundamental” e já contava com mais de 5 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Ademais, cabe a Administração Pública Municipal 

realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento 

administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, a 

saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz 

jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente 

superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, 

por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se 

preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve 

ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente 

deve ser enquadrada corretamente na Classe B, Nível 2 e, conforme 

requisitos da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, independente do 

tempo interstício para a progressão de classe, como corrobora o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – 

REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – 

LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 170/2008 - 

ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO COM O 

TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E 
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CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE 

DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no 

serviço público municipal em data anterior ao início de vigência das Leis 

Complementares nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício 

mínimo para a promoção entre classes ou para a progressão entre os 

padrões de cada classe, uma vez que não pretendem propriamente 

progredir na carreira, mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em 

conformidade com a nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por 

unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 

1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, 

por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do 

CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. A verba 

honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de 

forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 

83386/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Erica Vanessa dos Santos Brito em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe B, nível 

2, desde 09/2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, 

com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003432-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARLENE PEREIRA DOS 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. MARLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 15/11/2009, exercendo o 

cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento na classe B, nível 3, desde 

01/2015. Relata que requereu administrativamente o seu enquadramento, 

porém não obteve resposta até o momento. Requer a condenação do réu 

a proceder à sua progressão para o nível 3, classe B, a partir 01/2015, 

bem como a pagar as diferenças salariais correspondentes, com seus 

reflexos. A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 

12955835. Impugnação no ID 12955851. As partes manifestaram que não 

há provas a serem produzidas. É o relatório. Decido. Tendo em vista o 

j u l g a m e n t o  d e  c o n f l i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  ( a u t o s  n . º 

1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu que EM 

TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e Estado 

(Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pelo autor está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, 

mais, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e 

nas classes, conforme se infere a seguir: 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 de níveis; II – 

Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos Profissionais da promoção 

de classses. Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. (...) 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 casa 

ano acrescido sobe o valor do subsídio. Parágrafo Único – As classes de 

promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. 

(...) Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A à D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II – Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da 

carreira de cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, como é o 
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caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) 

anos, conforme a referida lei. Segundo se infere dos documentos contidos 

na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito 

tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 15/1/2009 para 

exercer o cargo de “Técnico em Desenvolvimento Social” e já contava com 

mais de 9 anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 

autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Ademais, cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do Supremo Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO 

CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA 

PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 

2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 

PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 

MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor 

público a progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito 

de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da 

própria Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a Requerente deve ser enquadrada 

corretamente no seu Nível 2, devido ao cumprimento de 3 (três) anos de 

tempo de serviço, e, na Classe B, posto que a Lei Complementar nº 

3.797/2012 foi posterior a sua admissão. Assim, independente do tempo 

interstício para a progressão de classe, como corrobora o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES 

MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS 

PADRÕES E CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL 

DE ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – 

EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público 

municipal em data anterior ao início de vigência das Leis Complementares 

nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício mínimo para a 

promoção entre classes ou para a progressão entre os padrões de cada 

classe, uma vez que não pretendem propriamente progredir na carreira, 

mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a 

nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da 

Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo 

através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente 

assegurado o cumprimento da obrigação. A verba honorária deve ser 

arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 83386/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Marlene Pereira dos Santos em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe B, nível 

3, desde 1/2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com 

seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, de 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno 

o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001999-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINDA MARA LOUZADA DE ASSIS MATOS (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: 

1001999-55.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CINDA MARA LOUZADA DE 

ASSIS MATOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. CINDA 

MARIA LOUZADA DE ASSIS MATOS, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, 

exercendo o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe B, nível 6, 

desde 01/2017. Relata que requereu administrativamente o seu 

enquadramento em 25/01/2017, porém não obteve resposta até o 

momento. Requer a condenação do réu a proceder à sua progressão para 

o nível 6, classe B, a partir 01/2017, bem como a pagar as diferenças 

salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Contestação no ID 12262534. Impugnação no ID 

12262586. As partes manifestaram que não há provas a serem 

produzidas. É o relatório. Decido. Tendo em vista o julgamento de conflito 

de competência (autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em 

novembro de 2017, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR 

UNANIMIDADE, definiu que EM TODOS OS CASOS que se discute a 

relação entre servidor e Estado (Fazenda Pública), independente do valor 

atribuído à causa, a competência para julgamento da causa será da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, conforme ementa que segue: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. 

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE 

SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA CAUSA -INFERIOR A SESSENTA 

(60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA ? JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - 

COMPETÊNCIA. Nas causas em que se discute relação entre servidor e o 

Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para 

processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à 

causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento 

pretendido pelo autor está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 

4.093/2015, mais, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção 

nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: 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 de níveis; II – Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos 

Profissionais da promoção de classses. Art.19 – A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Educação Escolar Básica são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 
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(...) 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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. Parágrafo Único – As 

classes de promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos de 1 a 10. (...) Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os 

Níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de 

acesso, identificada por quatro(04) Letras de A à D. 1º- Os níveis são 

estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo, da seguinte forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) 

Nível A – habilitação específica de ensino médio e profissionalização 

específica; b) Nível B - habilitação em grau superior, em nível de 

graduação e profissionalização específica; c) Nível C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou 

correlata e profissionalização específica; II – Técnico em Desenvolvimento 

Educacional: a) Nível A - – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior em 

licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em grau superior, 

com curso de especialização na área de educação ou correlata e 

profissionalização específica; d) Nível D - habilitação em grau superior, 

com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata 

profissionalização específica. II – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em nível de ensino 

superior e profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em nível 

de especialização e profissionalização específica; d) Nível D - habilitação 

em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de 

atuação ou correlata profissionalização específica; 2º - O Curso de 

profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito 

em instituições credenciadas, com a carga mínina de 360 horas por 

certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da carreira de cargo 

de Técnico em Desenvolvimento Educacional, como é o caso da autora, 

faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, conforme 

a referida lei. Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, 

restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que 

a autora ingressou no trabalho público em 30/04/2002 para exercer o 

cargo de “Técnico em Desenvolvimento Educacional” e já contava com 

mais de 16 anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 

autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Ademais, cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do Supremo Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO 

CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA 

PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 

2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 

PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 

MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor 

público a progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito 

de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da 

própria Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a Requerente deve ser enquadrada 

corretamente no seu Nível 2, devido ao cumprimento de 3 (três) anos de 

tempo de serviço, e, na Classe B, posto que a Lei Complementar nº 

3.797/2012 foi posterior a sua admissão. Assim, independente do tempo 

interstício para a progressão de classe, como corrobora o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES 

MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS 

PADRÕES E CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL 

DE ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – 

EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público 

municipal em data anterior ao início de vigência das Leis Complementares 

nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício mínimo para a 

promoção entre classes ou para a progressão entre os padrões de cada 

classe, uma vez que não pretendem propriamente progredir na carreira, 

mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a 

nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da 

Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo 

através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente 

assegurado o cumprimento da obrigação. A verba honorária deve ser 

arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 83386/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por 

Marlene Pereira dos Santos em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe B, 6, 

desde 1/2017, com o pagamento das diferenças correspondentes, com 

seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, de 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno 

o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006709-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDO LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

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 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006709-21.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BRIGIDO LEMES DE MORAES 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. BRIGIDO LEMES DE 

MORAES, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, desde , exercendo o cargo de Agente de 

Desenvolvimento Econômico e Social (Motorista), conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus à licença prêmio relativo ao quinquênio 2003/2008. 

Pugna pela procedência da ação e a indenização em danos morais. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Contestação do requerido 
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argumentando a prescrição no ID 14501247. Impugnação no ID 14501267. 

É o relatório. Fundamento. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, 

regulamenta a prescrição do pretenso direito do Requerente e fixou o 

lapso temporal em 05 (cinco) anos, anteriores à interposição da demanda, 

estando prescritas as pretensões pretéritas. Por fim, no que se refere aos 

danos morais, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que 

causam gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a 

ensejar uma reparação pecuniária. “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.” Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos 

Tribunais Pátrios, verbis: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - 

VERBA REMUNERATÓRIA - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - FAZENDA 

PÚBLICA - DEC. N. 20.910/32 - SÚMULA N. 85 DO STJ. Nos termos do art. 

1º do Dec. n. 20.910/32 e da Súmula n. 85, do STJ, opera-se a prescrição 

contra a Fazenda Pública em cinco anos, não sendo devidos os valores 

anteriores a esse período. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DISCIPLINA 

DO INCISO XXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E LEI N. 6.745/85 - REGIME ÚNICO - 

PERCENTUAL FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE. 

A gratificação de insalubridade é direito social ao qual faz jus os 

servidores públicos que laboram em atividades consideradas insalubres, 

conforme dicção do inciso XXIII do art. 7º da CRFB e inciso VII do art. 85 

da Lei n. 6.745/85. Com a adoção do regime jurídico único, os servidores 

públicos passaram a ser regidos pelas normas estatutárias, sendo que o 

adicional de insalubridade deve ser pago, portanto, nos níveis e em 

conformidade com a legislação de gerência do funcionalismo. Além da 

previsão legal expressa, o pagamento do adicional de insalubridade fica 

condicionado à demonstração efetiva, através de perícia técnica, das 

condições danosas à saúde, decorrentes do labor. (TJ-SC - AC: 207147 

SC 2003.020714-7, Relator: Volnei Carlin, Data de Julgamento: 05/05/2005, 

Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação cível n. , 

de Joaçaba.) Portanto, não merece prosperar a pretensão da Autora 

anterior a 24/08/2012, pois ultrapassados os 05 (cinco) anos, contados de 

forma decrescente do ajuizamento da ação 24/08/2017, de acordo com 

redação do artigo 1.° do Decreto nº 20.910/32. No tocante ao dano moral, 

embora o autor tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus 

direitos ora buscado, esse fato por si só não pode ser considerado tão 

relevante a ponto de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. 

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona: “Nessa linha 

de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84). Assim, não há que se falar em danos morais. Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada 

com Cobrança c/c danos morais” proposta por Brigido Lemes de Moraes 

em face do Município de Várzea Grande, declarando, por sentença, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condenar o requerido aos honorários 

advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Defiro a 

Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (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: 

1004302-42.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO GILBERTO COSTA 

SALES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ANTÔNIO GILBERTO 

COSTA SALES, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

“ação de cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

também qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de adicional de 

periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação que exerce 

a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande. 

Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de vigilância de 

rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm recebendo o adicional 

de periculosidade, todavia argumentou o requerente que a Lei nº 

1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 

que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Intimados para apresentação de provas, a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o município informou 

não haver novas provas a ser especificadas. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido juridicamente 

impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, razão pela qual, 

rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, dispõe o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, como Técnico de Suporte 

Administrativo, como previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n° 

3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em 

atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 

pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 
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ou indireta. Assim, conclui-se ser devido o adicional de periculosidade, 

pelo labor de agente de segurança pessoal e patrimonial de bens públicos. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente 

ação e determino o pagamento do adicional de periculosidade ao autor por 

exercer a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea 

Grande, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. 

Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais, todavia condeno-o em honorários 

advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, referente a atualização do débito, os índices serão fixados 

quando da liquidação da sentença, observado o julgamento do Tema nº 

810 (Repercussão Geral). Decorrido o prazo para interposição de recurso 

voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do 

entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do CPC. Não havendo execução, arquive-se com as baixas de estilo. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2020 ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001774-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001774-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ROSANA MARTINS DOS 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ROSANA 

MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 30/08/2002, exercendo o 

cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, conforme termos 

do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento no nível 6 desde 08/2017. Relata 

que requereu administrativamente o seu reenquadramento de nível, porém 

não obteve êxito. Requer, a condenação do réu a proceder à sua 

progressão para o nível 6, a partir de 08/2017, bem como a pagar as 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Contestação no ID 13676183. Impugnação 

no ID 13765361. É o relatório. Fundamento. Decido. Tendo em vista o 

j u l g a m e n t o  d e  c o n f l i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  ( a u t o s  n . º 

1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu que EM 

TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e Estado 

(Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais 

especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e 

requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a 

seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma 

classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior; § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º. Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com 

enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisitos da Classe A 

acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento, c) Classe E, 

requisito da Classe D, acrescido de nível superior. Art. 35. Progressão 

vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público 

municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão 

imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I – o interstício 

de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média determinada 

como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível Elementar, 

como é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 

3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da conclusão de nível "médio" 

previsto, ainda, no art. 34 da referida lei. Já para a promoção vertical (art. 

35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou 

no trabalho público em 30/08/2002 para exercer o cargo de “auxiliar de 

serviços gerais” e já contava com mais de 15 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Quanto à sua elevação para o 

nível 6, à época do seu requerimento administrativo, estava prestes a 

completar tempo suficiente para ser elevado para o nível 6. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Rosana Martins dos Santos em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora, no nível 

6 desde a partir de 08/2015, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, dter 

ocorrido cada pagamento e a partir de 30/06/2009, data da entrada em 

vigor da Lei 11.960/09, que deu nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, para incidir a correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, 

após, deverão ser corrigidos com base no IPCA-E .(Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). Por outro lado, de acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento 

das custas e despesas processuais. Condeno o requerido aos honorários 

advocatícos, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 

e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

e arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004432-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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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: 

1004432-66.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. MARCOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO, 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, em resposta aos quesitos e exame clínico foi contundente 

em afirmar que foi constatada a redução/limitação da capacidade funcional 

por sequelas: limitação na preesão palmar e bloqueio das articulções 

interfalangeano do 5º quirodactilo direito - ID: 13503228. Citado, o Instituto 

apresentou contestação - ID: 8762213. Impugnação no ID: 10558468. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao 

exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do 

laudo pericial que foi constatada a redução/limitação da capacidade 

funcional, decorrente de acidente de trânsito, com limitação na preesão 

palmar e bloqueio das articulções interfalangeano do 5º quirodactilo direito, 

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 09/04/2015 a 17/07/2015 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 17/07/2015, 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: Marcos Antônio da 

Conceição, portador do CPF nº 042.176.731-67. Filiação: Ana Cezarina da 

Silva; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do 

Benefício: 17/07/2015 (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. 

Defiro a justiça gratuita. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA GUIA POMPEU (AUTOR(A))

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 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002114-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL DA GUIA POMPEU REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. MANOEL DA GUIA POMPEU, 

devidamente qalificado nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança 

de Retroativos de Reenqudramento c/c Indenização por Danos Morais” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, 

desde 01/10/1989, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe C, nível 7, 
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conforme Portaria 720/2012. Relata que em 14/04/2011 requereu 

administrativamente o seu reenquadramento de classe e nível, conforme 

tempo de serviço e nível escolar, porém não obteve o seu 

reenquadramento funcional. Requer a condenação do réu a proceder à 

sua progressão para a Classe C, Nível 7, bem como a pagar diferenças 

salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Contestação no ID 12328536. Impugnação no ID 

12328540. É o relatório. Decido. Tendo em vista o julgamento de conflito de 

competência (autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em 

novembro de 2017, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR 

UNANIMIDADE, definiu que EM TODOS OS CASOS que se discute a 

relação entre servidor e Estado (Fazenda Pública), independente do valor 

atribuído à causa, a competência para julgamento da causa será da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, conforme ementa que segue: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. 

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE 

SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA CAUSA -INFERIOR A SESSENTA 

(60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA ? JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - 

COMPETÊNCIA. Nas causas em que se discute relação entre servidor e o 

Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para 

processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à 

causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento 

pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais 

especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e 

requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a 

seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma 

classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior; § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º. Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com 

enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisitos da Classe A 

acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento, c) Classe E, 

requisito da Classe D, acrescido de nível superior. Art. 35. Progressão 

vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público 

municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão 

imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I – o interstício 

de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média determinada 

como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível Elementar, 

como é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 

3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da conclusão de nível "médio" 

previsto, ainda, no art. 34 da referida lei. Já para a promoção vertical (art. 

35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou 

no trabalho público em 01/10/1989 para exercer o cargo de “auxiliar de 

serviços gerais” e já contava com mais de 20 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial do E. TJ/MT, verbis: Cabe a Administração Pública Municipal 

realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento 

administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. 

Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE 

IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS 

MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Destaquei. Por fim, no que se refere aos danos 

morais, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que causam 

gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma 

reparação pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. É bem provável 

que a autora tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus 

direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si só não pode ser 

considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação por danos 

extrapatrimoniais. Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se 

posiciona: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano 

moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (In Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84). Assim, não há que se falar em danos morais. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

“Ação de Cobrança de Retroativos de Reenqudramento c/c Indenização 

por Danos Morais” proposta por Manoel da Guia Pompeu em face do 

Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu 

enquadramento na classe C, nível 7, a partir de14/04/2011, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005105-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005105-93.2016.8.11.0002. AUTOR(A): EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. EDUARDO OLIVEIRA 

ZOUNAR, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, desde 29/11/1994, exercendo o cargo de 

Agente Administrativo - Fusvag , conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento na classe D, nível 8, conforme. Relata que em 09/07/2014 

requereu administrativamente o seu reenquadramento, porém não obteve 

o seu reenquadramento funcional. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para a Classe D, Nível 8, tendo em vista ter 

curso superior e horas de cursos realizados, bem como a pagar 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. O requerido não apresentou contestação, 

consoante a certidão de ID 8175261. Requerente pugna pelo julgamento 

antecipado da lide- ID 12298425. É o relatório. Decido. Tendo em vista o 

j u l g a m e n t o  d e  c o n f l i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  ( a u t o s  n . º 

1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu que EM 

TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e Estado 

(Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido pelo 

autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente 

em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à 

promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. 

Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no art. 28 desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, 

requisitos da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito 

da Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito 

da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; Como se vê, para a elevação nas classes da 

carreira para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício 

de 3 (três) anos entre um nível e outro. Segundo se infere dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho 

público em 29/11/1994 para exercer o cargo de “agente administrativo” e 

já conta com mais de 25 anos de serviço quando da propositura da ação. 

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado 

comprovado nos autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o 

§ 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a 

Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de 

desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no 

período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação do 

servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente por 

não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o não cumprimento 

da legislação municipal. Cabe a Administração Pública Municipal realizar a 

avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo 

para promoção de nível, sendo claro e correto o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber: 

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI 

MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 

PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 

MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor 

público a progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito 

de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da 

própria Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Por fim, no que se refere aos danos morais, anoto 

que estes estão ligados a constrangimentos que causam gravames de 

ordem psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação 

pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo. É bem provável que a autora 

tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus direitos ora 

buscados. Contudo, esse fato por si só não pode ser considerado tão 

relevante a ponto de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. 

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona: “Nessa linha 

de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84). Assim, não há que se falar em danos morais. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança 

c/c Danos Morais” proposta por Eduardo Oliveira Zounar em face do 

Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu 

enquadramento na classe D, nível 8, a partir de junho/2014, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos. MARIA JULIA LOPES, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, exercendo o 

cargo de Agente Administrativo, atualmente com o nome de técnico em 

desenvolvimento educacional, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 8, classe A, desde o mês 11/2016. Requer a 

condenação do réu a proceder à sua progressão para o nível 8, Classe A, 

bem como a pagar diferenças salariais correspondentes, com seus 

reflexos. A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 

15347038. Impugnação no ID 15532727. É o relatório. Fundamento. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

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: 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 de níveis; II – promoção de classses. 

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Dos Níveis e Classes dos 

Cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: Art.24- Os Níveis de progressão dos cargos de Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha 

Horizontal de acesso, identificada por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: I - Técnico Administrativo 

Educacional: a) Nível A – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior, em 

nível de graduação e profissionalização específica; c) Nível C – habilitação 

em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou 

correlata eprofissionalização específica; d) Nível D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou 

correlata profissionalização específica. II – Técnico em Desenvolvimento 

Educacional: a) Nível A - habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior em 

licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em grau superior, 

com curso de especialização na área de educação ou correlata e 

profissionalização específica; d) Nível D - habilitação em grau superior, 

com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata 

profissionalização específica. II – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em nível de ensino 

superior e profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em nível 

de especialização e profissionalização específica; d) Nível D - habilitação 

em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de 

atuação ou correlata profissionalização específica; 2º - O Curso de 

profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito 

em instituições credenciadas, com a carga mínina de 360 horas por 

certificado.” Como se vê, a Autora, preenche os requisitos acima exigidos 

em seu cargo, conforme se infere dos documentos contidos na inicial, 

restando devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já 

que a autora ingressou no trabalho público em 30/04/2002 para exercer o 

cargo de “Agente Administrativo - Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional” e já contava com mais de 17 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Cabe a Administração Pública 

Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de 

requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. 

Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE 

IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS 

MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Maria Julia Lopes 

da Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando este a 

realizar o seu enquadramento na classe A, nível 6, desde 30/04/2002, com 

o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004531-02.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JUNIO CESAR SEONACA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, JUNIO CESAR SEONACA DE 

ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação de 

cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, também 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de adicional de 

periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação que exerce 

a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande. 
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Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de vigilância de 

rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm recebendo o adicional 

de periculosidade, todavia argumentou o requerente que a Lei nº 

1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 

que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Intimados para apresentação de provas, a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o município informou 

não haver novas provas a ser especificadas. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido juridicamente 

impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, razão pela qual, 

rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, dispõe o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, como Técnico de Suporte 

Administrativo, como previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n° 

3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em 

atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 

pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Assim, conclui-se ser devido o adicional de periculosidade, 

pelo labor de agente de segurança pessoal e patrimonial de bens públicos. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente 

ação e determino o pagamento do adicional de periculosidade ao autor por 

exercer a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea 

Grande, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. 

Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido 

nas custas e despesas processuais, todavia condeno-o em honorários 

advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 

§ 4º, inciso II, do CPC). A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. 

Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do débito, 

os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, observado o 

julgamento do Tema nº 810 (Repercussão Geral). Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril 

de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003184-31.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SILVANA CARVALHO DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. SILVANA CARVALHO DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de 

Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 29/11/1994, exercendo o cargo de Agente 

Administrativo, atualmente com o nome de técnico em desenvolvimento 

educacional, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento no 

nível 8, classe A, desde o mês 11/2016. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para o nível 8, Classe A, bem como a pagar 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos e os danos 

morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 

12868466. Impugnação no ID 12868488. É o relatório. Fundamento. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

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: 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 de níveis; II – promoção de classses. 

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Dos Níveis e Classes dos 

Cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: Art.24- Os Níveis de progressão dos cargos de Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha 

Horizontal de acesso, identificada por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: I - Técnico Administrativo 

Educacional: a) Nível A – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior, em 

nível de graduação e profissionalização específica; c) Nível C – habilitação 

em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou 

correlata eprofissionalização específica; d) Nível D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou 

correlata profissionalização específica. II – Técnico em Desenvolvimento 
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Educacional: a) Nível A - habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior em 

licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em grau superior, 

com curso de especialização na área de educação ou correlata e 

profissionalização específica; d) Nível D - habilitação em grau superior, 

com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata 

profissionalização específica. II – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em nível de ensino 

superior e profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em nível 

de especialização e profissionalização específica; d) Nível D - habilitação 

em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de 

atuação ou correlata profissionalização específica; 2º - O Curso de 

profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito 

em instituições credenciadas, com a carga mínina de 360 horas por 

certificado.” Como se vê, a Autora, preenche os requisitos acima exigidos 

em seu cargo, conforme se infere dos documentos contidos na inicial, 

restando devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já 

que a autora ingressou no trabalho público em 29/11/1994 para exercer o 

cargo de “Agente Administrativo - Técnico em Desenvolvimento 

Educacional” e já contava com mais de 21 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Cabe a Administração Pública 

Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de 

requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. 

Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE 

IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS 

MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Silvana Carvalho 

da Silva em face do Município de Várzea Grande, condenando este a 

realizar o seu enquadramento na classe A, nível 8, desde 11/2016, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004432-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PEREIRA COSTA (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: 

1004432-32.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EVERALDO PEREIRA COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

EVERALDO PEREIRA COSTA, 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 auxílio doença acidentário. Aduz que sofreu 

acidente de trabalho quando caiu de um andaime com altura média de 3 

metros e ocorreu fratura da mandíbula, trauma em face e otorragia do 

ouvido direito. Afirma que permaneceu em gozo de benefício de 

auxílio-doença até 02/05/2014, e devido a seqüela que implica em redução 

da capacidade para o trabalho faz jus ao benefício pleiteado. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o instituto requerido 

apresentou contestação em ID: 13770099. Impugnação a contestação em 

ID: 14490585. Determinada a realização da perícia médica, o laudo pericial 

foi apresentado em ID: 23451392. Não houve manifestação acerca do 

laudo pericial. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Sem preliminares 

ou prejudiciais, passo ao exame do mérito. Pois bem. Analisando os autos, 

verifico do laudo pericial, que este foi conclusivo no sentido de atestar que 

não foi constatada a presença de redução permanente da capacidade 

laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente. Conforme consta no 

laudo, o requerente não é incapacitado para a vida independente e nem 

mesmo para o trabalho. Acerca do pedido de auxílio acidente, os 

requisitos para a concessão do benefício 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 presente caso, restou aclarado no laudo médico da perícia 

judicial realizada que a parte autora não possui lesões que impliquem em 

sua capacidade laboral. Desse modo, não preenche os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado. Nesse sentido o Tribunal Regional Federal 

da 1º Região: “PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR 

URBANO. LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. O art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do Decreto 

n. 3.048/99 preveem a concessão do benefício de auxílio acidente para o 

segurado urbano ou rural, exceto o doméstico, que, em função de 

acidente de qualquer natureza, tenha a sua capacidade laborativa 

reduzida para exercer sua atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em 

seu artigo 104, § 4º, traduz que “não dará ensejo ao benefício a que se 

refere este artigo o caso: I - que apresente danos funcionais ou redução 

da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e II - 

de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela 

empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do 

local de trabalho”. 3. A perícia judicial não constatou qualquer sequela 

incapacitante da atividade laboral da requerente, bem como atestou que 

está em atividade compatível e não apresenta nenhuma dificuldade para a 

execução do trabalho, fator impeditivo de concessão do benefício. 3. 

Pedido de auxílio-acidente julgado improcedente. 4. Apelação da parte 

autora não provida”. (TRF-1-AC: 00022612720164013810 

0002261-27.2016.4.01.3810, Relatpr DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de julgamento: 26/04/2017, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante 

do contexto materializado, o indeferimento do pedido do Autor 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, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação, por ausência de nexo 

causal e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento do 

mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, 

parágrafo 3º do CPC), contudo suspensa a sua exigibilidade, nos termos 

do art. 12, da Lei 1060/50. Decorrido o prazo legal sem eventual 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e observado 
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as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril 

de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000724-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000724-71.2018.8.11.0002. REQUERENTE: TAMILA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos, TAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, 

propôs “ação previdenciária c/c pedido de tutela de urgência” em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando a concessão do benefício auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio instruída com 

documentos. No despacho inicial foi determinado à realização de perícia 

médica – ID. 20382946. O instituto requerido apresentou contestação – ID: 

21326539. O laudo pericial foi apresentado em ID. 21791221. Instadas a 

manifestarem acerca do laudo pericial, o autor apresentou impugnação (ID. 

22866908), enquanto o Instituto Requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (ID. 23829165). É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

auxílio-doença é o benefício previdenciário de prestação continuada 

substitutivo da renda do segurado, devido ao que se encontra 

incapacitado para o exercício de suas atividades habituais por mais de 15 

dias, com possibilidade de recuperação (Lei nº 8.213/91, art. 59). A 

aposentadoria por invalidez se refere a incapacidade total e permanente 

para qualquer atividade realmente ao alcance do segurado, considerados 

vários fatores, como idade, condição social, local da residência, formação 

escolar, experiência laboral anterior, sua condição familiar etc. No caso 

em apreço, no que tange a capacidade laborativa da parte autora, diante 

do laudo médico exarado pelo expert do juízo, resta-se irrefutável que 

esta não está incapaz para o trabalho, estando sua patologia estabilizada 

clinicamente. Segundo o perito, a autora apresenta “diagnóstico de 

calosidade nos pés, submetida ao tratamento clínico/cirúrgico. Contudo, 

não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a 

incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia 

estabilizada clinicamente. ” Concluiu-se pela presença de capacidade 

laboral e não há limitação para a vida independente. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. 

REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. REFORMA SENTENÇA. (...) 2. 

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) 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. 3. Comprovado, por perícia médica judicial, 

que não há incapacidade temporária da parte autora para o exercício de 

suas atividades laborais habituais, não é possível o deferimento do 

benefício de auxílio-doença postulado na petição inicial. (...) 5. Apelação 

do INSS provida, para julgar improcedente o pedido. (TRF-1 – AC: 

0 0 1 9 9 5 1 3 3 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 9 9 5 1 3 3 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019).” Por conseguinte, não há como 

deferir o benefício pleiteado, uma vez que, o laudo foi conclusivo em 

atestar a inexistência da incapacidade laboral. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sob o valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 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, 14 de abril de 2020. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001184-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY BRAGA (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: 

1001184-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RODINEY BRAGA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, RODNEI 

BRAGA, 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 auxílio acidente. A petição inicial veio instruída 

com procuração e documentos. Citado, o Instituto apresentou contestação 

em ID: 21271090. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento de redução permanente na capacidade laborativa (ID: 

23250778). A parte autora se manifestou acerca do laudo médico em ID: 

23952464, pugnando pela procedência da ação, enquanto o requerido 

deixou o prazo transcorrer “in albis” – ID: 25813693. Éo breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares, passo ao exame do mérito, 

adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo pericial que a 

parte requerente apresenta sequela de fratura exposta da perna 

esquerda decorrente de acidente de trânsito sofrido em 05/04/2012. 

Apresenta redução permanente na capacidade laborativa. 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. TERMOINICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. 
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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 06/04/2012 a 07/07/2016 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 

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 07/07/2016, 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: RODNEI BRAGA, 

portador do CPF nº 914.059.201-49. Filiação: Elenir Bueno Braga; 3. 

Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do Benefício: 

07/07/2016 (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, 14 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017726-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH RODRIGUES DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

MURILO NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT0014157A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017726-05.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIZETH 

RODRIGUES DE MORAIS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. MARIZETH RODRIGUES DE MORAIS, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação Declaratória 

de Direito c/c Pedido de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças 

de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, 

em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 07/11/2012, exercendo o cargo de Técnico 

Administrativo Educacional - Agente Administrativo, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento no nível 2, classe B, desde 

13/10/2015. Aduz que requereu administrativamente sua progressão 

funcional em 13/10/2015, mas não obteve êxito. Requer a condenação do 

réu a proceder à sua progressão para o nível 2, Classe B, bem como a 

pagar diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 23476319. 

Impugnação no ID 24659979. É o relatório. Fundamento. Decido. Tendo em 

vista o julgamento de conflito de competência (autos n.º 

1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu que EM 

TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e Estado 

(Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto nas Leis Municipais n° 3.505/2010, n° 4007/2014, 

n° 4.093/2015, n° 4.163/2016, senão vejamos: Lei Complementar n° 

3.505/2010 – “Dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação 

Básica do Município de Várzea Grande e da outras providências.” Art. 5° 

As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas: 

(...) II – Técnico Administrativo Educacional – que deve ser provido por 

trabalhador público municipal que possui habilitação em ensino médio, e 

que desempenha atribuições inerentes às atividades de administração 

escolar, multimeios didáticos, escrituração, arquivo, protocolo, estatísticas, 

digitação, transferências escolares, operação de aparelhos eletrônicos e 

outras atividades necessárias ao eficaz funcionamento da secretaria 

escolar. (...) Art. 11 – As carreiras de Técnico Administrativo Educacional, 

de Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional são estruturadas em 4 (quatro) classes, 

representadas por letras e 10 (dez) níveis, representadas por números, 

conforme disposto no anexo III desta Lei Complementar. Art. 12 – As 

classes das Carreiras Técnicas estruturam-se em linhas horizontais de 

acesso, identificadas por letras maiúsculas, obedecidos os seguintes 

critérios: I – Para os cargos de Técnico Administrativo Educacional e 

Técnico de Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – habilitação 

específica em nível médio; b) Classe B – habilitação específica em grau 

superior, em nível de graduação; (...) 25 – Ao entrar em exercício, o 

funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao 

estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a 

sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho 

do cargo, observando os seguintes fatores: (...) Art. 27 – O Trabalhador 

da Educação Básica, habilitado em concurso público e empossado em 

cargo da carreira, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 

03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada a aprovação no estágio 

probatório. (...) Art. 49 - A promoção do Trabalhador da Educação Básica, 

de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação 

específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observando, 

sempre, o interstício de 03 (três) anos. (...) Art. 51 - O Trabalhador da 

Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para 
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outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 

03 (três) anos. § 1° - Decorrido o prazo no caput, e não havendo 

processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente. Como se vê, a Autora, preenche os requisitos acima 

exigidos em seu cargo, conforme se infere dos documentos contidos na 

inicial, restando devidamente demonstrado o cumprimento do requisito 

tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 07/11//2012 para 

exercer o cargo de Técnico Administrativo Educacional” e já contava com 

mais de 4 anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 

autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL 

C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Marizeth Rodrigues 

de Morais em face do Município de Várzea Grande, condenando este a 

realizar o seu enquadramento na classe B, nível 2, desde 11/2015, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MOREIRA (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: 

1001540-53.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RICARDO MOREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Ricardo 

Moreira, 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 auxílio doença acidentário. Aduz que sofreu acidente de trânsito 

com fratura do ombro esquerdo. Afirma que permaneceu em gozo de 

benefício de auxílio-doença de 18/10/2016 até 05/01/2017, e devido a 

redução de sua capacidade física faz jus ao benefício pleiteado. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o instituto requerido 

apresentou contestação em ID: 21271995. Sem impugnação. Determinada 

a realização da perícia médica, o laudo pericial foi apresentado em ID: 

23205906. Não houve manifestação acerca do laudo pericial. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao 

exame do mérito. Pois bem. Analisando os autos, verifico do laudo pericial, 

que este foi conclusivo no sentido de atestar que não foi constatada a 

presença de redução da capacidade laborativa, estando a lesão 

consolidada clinicamente. Conforme consta no laudo, o requerente não é 

incapacitado para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. 

Acerca do pedido de auxílio acidente, os requisitos para a concessão do 

benefício 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 presente caso, 

restou aclarado no laudo médico da perícia judicial realizada que a parte 

autora não possui lesões que impliquem em sua capacidade laboral. Desse 

modo, não preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado. 

Nesse sentido o Tribunal Regional Federal da 1º Região: 

“PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. 

LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O 

art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do Decreto n. 3.048/99 preveem 

a concessão do benefício de auxílio acidente para o segurado urbano ou 

rural, exceto o doméstico, que, em função de acidente de qualquer 

natureza, tenha a sua capacidade laborativa reduzida para exercer sua 

atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em seu artigo 104, § 4º, traduz 

que “não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - 

que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; e II - de mudança de função, 

mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida 

preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho”. 3. A 

perícia judicial não constatou qualquer sequela incapacitante da atividade 

laboral da requerente, bem como atestou que está em atividade compatível 

e não apresenta nenhuma dificuldade para a execução do trabalho, fator 

impeditivo de concessão do benefício. 3. Pedido de auxílio-acidente julgado 

improcedente. 4. Apelação da parte autora não provida”. (TRF-1-AC: 

00022612720164013810  0002261-27 .2016 .4 .01 .3810 ,  Re la tp r 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de 

julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do Autor 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, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

presente ação, por ausência de nexo causal e, por consequência julgo 

extinto o processo, com julgamento do mérito. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC), contudo suspensa 

a sua exigibilidade, nos termos do art. 12, da Lei 1060/50. 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, 15 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005887-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (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: 

1005887-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GONCALINA DOS SANTOS 

COSTA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. GONÇALINA DOS 

SANTOS COSTA, devidamente qualificacda nos autos, propôs a presente 
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“Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento e Cobrança das 

Diferenças nos Vencimentos com Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 17/12/1993, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo, conforme 

termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, 

nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe D, nível 9, desde 

22/09/2011. Relata que em 22/09/2011 requereu administrativamente o seu 

enquadramento, porém não obteve resposta até o momento. Requer a 

condenação do réu a proceder à sua progressão para o nível 9, classe D, 

a partir 22/09/2011, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Contestação no ID 15341708. Impugnação no ID 15592925. 

As partes manifestaram que não há provas a serem produzidas. 

Alegações finais da requerente no ID 23562432. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento 

pretendido pela autora está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 

4.093/2015, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos 

níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 

3.797/2012. (...) 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 de níveis; II – promoção de classes. 

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II - Técnico em 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da 

carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, como 

é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 

(três) anos, conforme a referida lei. Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 

17/12/1993 para exercer o cargo de “Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional” e já contava com mais de 25 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Ademais, cabe a Administração Pública Municipal 

realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento 

administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, a 

saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz 

jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente 

superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, 

por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se 

preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve 

ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente 

deve ser enquadrada corretamente no seu Nível 9 e, na Classe D, 

conforme requisitos da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, 

independente do tempo interstício para a progressão de classe, como 

corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 

170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO 

COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ 

– MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se aplica ao 

servidor que ingressou no serviço público municipal em data anterior ao 

início de vigência das Leis Complementares nºs 153/2007 e 170/2008 a 

exigência de interstício mínimo para a promoção entre classes ou para a 

progressão entre os padrões de cada classe, uma vez que não 

pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto 

enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação. “[...] A 

Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios 

devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que 
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melhor reflete a inflação acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 

288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. A verba 

honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de 

forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 

83386/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Gonçalina dos Santos Costa em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe 

D, nível 9, desde 22/09/2011, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. À Instância Superior 

para o reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

e arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000882-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA CRISTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/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: 

1000882-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VIRGINIA CRISTINA DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. VIRGINIA 

CRISTINA DA COSTA LIMA, qualificada nos autos em epígrafe, propôs 

Ação de Obrigação de Fazer de Enquadramento Funcional e Cobrança em 

faze do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando em síntese, o 

enquadramento funcional a que tem direito pelas Leis Complementares nº 

3.797/2012 e 4.093/2015, na Classe B, Nível 2, por ser servidora efetiva, 

desde 23/04/2012, no cargo de Técnico em Suporte Administrativo 

Educacional. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. O reconhecimento 

da ocorrência da litispendência é medida que se impõe. Isso porque 

verifico que se tratam de ações idênticas, eis que os fundamentos de fato 

e de direito, bem como os pedidos aqui deduzidos correspondem àqueles 

expostos no Processo nº 1008305-40.2018.811.0002, o qual tramita 

perante a antiga 2ª Vara Esp. de Fazenda Pública desta Comarca, com 

sentença de mérito. Assim, em se tratando de processo envolvendo as 

mesmas partes e com fundamento na mesma relação jurídica, já tendo sido 

objeto de decisão judicial, reconheço a litispendência apontada pelo 

requerido e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, V, do NCPC. Sem ônus para as partes. Ausente o interesse 

recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado. Proceda-se as 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004515-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ESPIRITO SANTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-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: 

1004515-19.2016.8.11.0002. REQUERENTE: LEONICE ESPIRITO SANTO 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Tendo em vista que a parte autora deixou de promover os atos e as 

diligências que lhe competia, por mais de 30 (trinta) dias, julgo extinto o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Defiro 

os benefícios da Justiça gratuita. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MARIA DE FRANCA COENGA (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: 

1001703-33.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GRAZIELA MARIA DE FRANCA 

COENGA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. GRAZIELA MARIA 

DE FRANÇA COENGA, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento de Classe e 

Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Remunerações com Pedido 

Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 23/04/2012, exercendo o cargo de Professor - 

nível superior, atualmente com o nome de técnico administrativo 

educacional, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento no 

nível 4, classe B, desde 14/05/2015. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para o nível 4, Classe B, bem como a pagar 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos e os danos 

morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 

13357354. Impugnação no ID 14216146. Alegações finais da requerente 

no ID 21840327. É o relatório. Fundamento. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto na Lei Municipal n. 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: 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 de níveis; II – promoção de classses. Art.19 – A progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro 

dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Dos Níveis e Classes dos 

Cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: Art.24- Os Níveis de progressão dos cargos de Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha 

Horizontal de acesso, identificada por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: I - Técnico Administrativo 

Educacional: a) Nível A – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior, em 

nível de graduação e profissionalização específica; c) Nível C – habilitação 
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em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou 

correlata eprofissionalização específica; d) Nível D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou 

correlata profissionalização específica. II – Técnico em Desenvolvimento 

Educacional: a) Nível A - habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em grau superior em 

licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em grau superior, 

com curso de especialização na área de educação ou correlata e 

profissionalização específica; d) Nível D - habilitação em grau superior, 

com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata 

profissionalização específica. II – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e 

profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em nível de ensino 

superior e profissionalização específica; c) Nível C - habilitação em nível 

de especialização e profissionalização específica; d) Nível D - habilitação 

em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de 

atuação ou correlata profissionalização específica; 2º - O Curso de 

profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito 

em instituições credenciadas, com a carga mínina de 360 horas por 

certificado.” Como se vê, a Autora, preenche os requisitos acima exigidos 

em seu cargo, conforme se infere dos documentos contidos na inicial, 

restando devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já 

que a autora ingressou no trabalho público em 23/04/2012 para exercer o 

cargo de Técnico Administrativo Educacional” e já contava com mais de 6 

anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o 

autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL 

C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Graziela Maria de 

França Coenga em face do Município de Várzea Grande, condenando este 

a realizar o seu enquadramento na classe B, nível 4, desde 12/05/2015, 

com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000348-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZITO HELENO PINHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1000348-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ZITO HELENO PINHO DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ZITO HELENO PINHO 

DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação de 

cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, também 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de adicional de 

periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação que exerce 

a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande. 

Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de vigilância de 

rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm recebendo o adicional 

de periculosidade, todavia argumentou o requerente que a Lei nº 

1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 

que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Intimados para apresentação de provas, a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o município informou 

não haver novas provas a ser especificadas. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido juridicamente 

impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, razão pela qual, 

rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, dispõe o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, como Técnico de Suporte 

Administrativo, como previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n° 

3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em 

atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 

pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 
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profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. A propósito, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, in verbis: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE 

- FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - 

FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da Lei Municipal nº. 8/1998, o autor faz jus ao recebimento do 

adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por 

cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 1000885-54.2018.8.11.0011, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Assim, conclui-se ser 

devido o adicional de periculosidade, pelo labor de agente de segurança 

pessoal e patrimonial de bens públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o 

pagamento do adicional de periculosidade ao autor por exercer a função 

de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente os 

cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, declaro extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas 

processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, cujo 

percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 § 4º, inciso II, do 

CPC). A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, observando a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 

4357/DF e 4425/DF, deve se ter 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, índice que melhor 

reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE. Decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites 

legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 

do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril 

de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE CASSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/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: 

1000812-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CILENE CASSIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. CILENE CASSIA DA 

SILVA, devidamente qualificacda nos autos, propôs a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer de Enquadramento Funcional e Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 

23/04/2012, exercendo o cargo de Professora nível superior, conforme 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento na classe C, nível 2. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para o nível 2, classe C, a partir da data a que 

começou o direito ao reenquadramento, bem como a pagar as diferenças 

salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Contestação no ID 12654760. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento 

pretendido pelo autor está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 

4.093/2015, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos 

níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 

3.797/2012. (...) 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 de níveis; II – promoção de classes. 

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II – Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional: profissionalização específica; b) Nível 

B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica; 

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização 

específica; d) Nível D - habilitação em grau superior com curso em 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica; 2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no 

parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga 

mínina de 360 horas por certificado.” Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 

23/04/2012 para exercer o cargo de “professora” e já contava com mais 

de três anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 
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autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Ademais, cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do STJ, a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME 

NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente deve ser enquadrada 

corretamente no seu Nível 2, devido ao cumprimento de 3 (três) anos de 

tempo de serviço, e, na Classe C, conforme requisitos da Lei 

Complementar nº 3.797/2012. Assim, independente do tempo interstício 

para a progressão de classe, como corrobora o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 

Nº S 153/2007 E 170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E 

CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – 

EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público 

municipal em data anterior ao início de vigência das Leis Complementares 

nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício mínimo para a 

promoção entre classes ou para a progressão entre os padrões de cada 

classe, uma vez que não pretendem propriamente progredir na carreira, 

mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a 

nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da 

Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo 

através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente 

assegurado o cumprimento da obrigação. A verba honorária deve ser 

arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 83386/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Cilene Cassia da Silva em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe 

C, nível 2, desde a data em que deveria ter sido enquadrada, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 6 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000247-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1000247-48.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

ALESSANDRO JOSÉ DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “ação de cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, também qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento de adicional de periculosidade por ocupar cargo de 

trabalhador da educação que exerce a função de vigilância da rede 

pública do Município de Várzea Grande. Aduz da petição inicial, que, 

apesar de exercer a função de vigilância de rede pública de ensino de 

Várzea Grande não vêm recebendo o adicional de periculosidade, todavia 

argumentou o requerente que a Lei nº 1.164/1991 (estatuto dos 

servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 que o servidor público tem 

direito ao recebimento do adicional de periculosidade. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Citado, o Município de Várzea Grande arguiu a 

preliminar de pedido juridicamente impossível e, no mérito, alegou que a 

atividade exercida pelos profissionais da educação é de vigia, não de 

vigilante, de modo que, não é devido o adicional de periculosidade. Em 

impugnação à contestação, o requerente alegou a inexistência legal da 

diferenciação da atividade de vigia e de vigilante. Intimados para 

apresentação de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, enquanto o município informou não haver novas provas 

a ser especificadas. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Acerca da 

preliminar de pedido juridicamente impossível, verifico que esta se 

confunde com o mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pelo 

requerido. No mérito, dispõe o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, como Técnico de Suporte Administrativo, como 

previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n° 3.797/2012: Art. 14 – O 

titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional 

exercerá suas atividades profissionais em atividades de: II – Vigilância, 

segurança, limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar. Ademais, a 

lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu artigo 77 prevê o pagamento do 

adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos 

servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – Os servidores que 

trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, 

fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à 

matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. Os vigias da 

rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de 

roubos e também exercem atividade profissional de segurança pessoal e 

patrimonial, sendo indubitável o direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade, por preencher os requisitos legais. Nesse sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA 

NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO 

DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou 

a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de 

periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do 
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Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. A propósito, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, in verbis: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE 

- FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - 

FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da Lei Municipal nº. 8/1998, o autor faz jus ao recebimento do 

adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por 

cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 1000885-54.2018.8.11.0011, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Assim, conclui-se ser 

devido o adicional de periculosidade, pelo labor de agente de segurança 

pessoal e patrimonial de bens públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o 

pagamento do adicional de periculosidade ao autor por exercer a função 

de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente os 

cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, declaro extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas 

processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, cujo 

percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 § 4º, inciso II, do 

CPC). A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, observando a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 

4357/DF e 4425/DF, deve se ter 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, índice que melhor 

reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE. Decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites 

legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 

do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril 

de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005838-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCICLEIDE SARAIVA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/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: 

1005838-59.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JOCICLEIDE SARAIVA DANTAS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JOCICLEIDE SARAIVA 

DANTAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente 

qualificado, argumentando ser servidor público municipal, tendo 

ingressado por concurso público de provas e títulos em 1/6/2000, no 

cargo de Guarda Municipal 3ª Classe (aluno) e, que, apesar de a 

promoção ocorrer a cada 4 (quatro) anos, apenas em 2013 é que todos 

os 99 guardas municipais foram promovidos para a 2ª Classe, a partir de 

1/3/2013, conforme Portaria n. 42/2013. Aduz que na data de 1/5/2015, foi 

elevado a classe funcional dos servidores lotados na Secretaria da 

Guarda Municipal para a classe de Supervisor da Guarda Municipal, 

contudo, não recebeu as diferenças salariais e seus reflexos dos cargos 

de aluno 2ª Classe para Supervisor e de Supervisor para Inspetor 

(Portaria n. 213/2015). Sustenta que faria jus a três promoções, de guarda 

municipal 3ª Classe para Guarda Municipal 2ª Classe em 1/6/2004 e em 

20/6/2008 de Guarda Municipal 2ª Classe para Supervisor e em 

22/07/2012 do Cargo de Supervisor para Inspetor. Afirma que, a teor do 

art. 20, caput, e § 1º, a progressão ocorre automaticamente a cada quatro 

anos. Assevera que a mesma situação se verifica nas promoções de 

Supervisor, e e de Inspetor, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei 2.163/2000, 

bem como faz jus ao recebimento do auxílio fardamento, no valor de um 

vencimento por promoção ou por cada 4 anos no mesmo nível. Pugna ao 

final, pela sua promoção para o cargo de Supervisor, a partir de 

20/6/2008, e de inspetor, a partir de 22/7/2012, com as respectivas 

diferenças salariais e reflexos financeiros, bem como o pagamento do 

auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção. Juntou 

documentos à inicial. Contestação no ID 8033816. Impugnação no ID 

8133578 . É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O enquadramento pretendido pelo autor está previsto nas 

Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, que estabelecem os critérios 

e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a 

seguir: Antes, porém, de adentrar o mérito da questão propriamente dito, 

impõe-se a análise acerca da ocorrência ou não da prescrição quinquenal. 

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 

85 do SuperiorTribunal de Justiça, como se colhe abaixo:“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 antesdo quinquênio anterior à propositura 

da ação.” Com efeito, (houve pedido administrativo), portanto, não há que 

se falar em prescrição quinquenal. Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei 

Municipal n. 2.163/2000, que normatiza o Estatutoda Guarda Municipal, 

especificamente o seu art. 20, assegura ao guarda municipal a ascensão 

funcional consistente na elevação a cargo hierárquica e imediatamente 

superior, obedecendo-se, obviamente, a alguns requisitos, conforme 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 os 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 ant iguidade ou merecimento, 

independentemente de existência de vaga.” (...) § 6º. A ascensão 

funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal 

será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso 

superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o 

Curso de Formação ou Especialização.” Em obediência à Lei Muninicipal, 

caso tenha decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, 

independentemente da existência ou não de vaga, terá o servidor a 

progressão automática, pelo critério de antiguidade ou merecimento, ao 

cargo imediatamente posterior ao ocupado,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). Porém, a lei que 

dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal, estabelece que 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. No caso em tela, restou evidenciado nos 

documentos colacionados aos autos que o requerente, apesar de exercer 

a função de guarda municipal desde 1/6/2000, só foi ascendido 

profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.2013, em 

flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda 
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Municipal, o que deveria ter ocorrido em 1/6/2004, já que ingressou na 

Guarda Municipal, por meio de concurso público, 1/6/2000, conforme se 

infere do termo de posse. O próprio requerido, ao avaliar o servidor, com 

vistas à sua progressão funcional, emitiu o seguinte parecer informando 

que o requerente preencheu todos os requisitos que a lei exige para a sua 

promoção, contudo, só foi promovido da 3ª Classe para a 2ª Classe em 

1.3.2013 (Portaria n. 42/2013), e da 2ª Classe para Supervisor em 

1.5.2015 (Portaria n. 213/2015). Assim, é imperioso reconhecer o direito à 

progressão do servidor/requerente de Guarda Municipal de 2ª Classe para 

o cargo de Supervisor, a partir de 20/6/2008 e de Supervisor para 

Inspetor, a partir de 22/7/2012, tendo em vista que o requerente já 

preenchia os requisitos necessários desde antes da propositura desta 

ação, consoante a documentação trazida aos autos de que não sofreu a 

nenhuma penalidade, possui formação educacional em nível superior. Por 

conseguinte, o servidor faz jus também à percepção das diferenças 

salariais decorrentes das progressões acima mencionadas, que deverá 

ser apurado em liquidação de sentença. Assim, evidenciado o direito do 

requerente à ascensão funcional automática, consoante o entendimento 

jurisprudencial do E. TJ/MT, verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – SERVIDOR 

PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – PROMOÇÃO NA 

CARREIRA – CABIMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E AUXÍLIO 

FARDAMENTO – DEVIDOS. ( TJMT - Apelação/Rem. Nec. Nº 12431212015, 

Classe CNJ - 1728 - Comarca de Várzea Grande, Relator: Márcio Vidal, 

Data Julg. 28/11/2016). Se o ajuizamento da ação contra a Fazenda 

Pública é precedido de requerimento administrativo, junto ao órgão 

competente, visando o reconhecimento do mesmo direito postulado 

judicialmente, ocorre a interrupção do prazo prescricional. É imperioso 

reconhecer o direito à progressão do servidor para a classe de Inspetor 

da Guarda Municipal, quando próprio Boletim de Avaliação do ente 

Administrativo, reconhece o cumprimento dos requisitos legais. O servidor 

da Guarda Municipal de Várzea Grande faz jus à ajuda de custo 

equivalente a um (1) vencimento base, a título de indenização por 

aquisição de uniforme, sempre que ascender funcionalmente ou completar 

quatro (4) anos no mesmo nível ou graduação (Lei no 2.163/2000, art. 58, 

§ 3o). No tocante à verba indenizatória do auxílio-fardamento, dispõe a Lei 

municipal nº 2.163, de 11 de abril de 2000, em seu art. 58 e §§ que: “Os 

Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas 

funções regulamentares e nos termos da lei e regulamento específico. § 

1º. Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais 

acessórios necessários ao exercício do cargo e função, devendo ser 

distribuído conforme necessidade do serviço e respeitado o tempo de 

duração de seus componentes. § 2º. Os integrantes da Guarda Municipal 

farão jus ao fardamento novo e completo por ocasião de sua ascensão 

funcional. § 3º. Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) 

vencimento base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, 

em todos os níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando 

completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional. O 

referido artigo assegura ao servidor uma ajuda de custo equivalente a um 

(1) vencimento base, a título de indenização por aquisição de uniforme, 

sempre que ascender funcionalmente ou completar quatro (4) anos no 

mesmo nível ou graduação. No caso em tela, o servidor permaneceu no 

mesmo nível funcional por mais de 15 anos. Diante de todo o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Jocicleide 

Saraiva Dantas em face do Município Várzea Grande, condenando o ente 

requerido a proceder a correta ascensão funcional do servidor, de 

Guarda Municipal 2ª Classe para o cargo de Supervisor, a partir de 

20/6/2008, e de Supervisor para Inspetor, a partir de 22/7/2012, bem como 

ao pagamento das diferençassalariais correspondentes, a ser apurado e 

m liquidação de sentença, desde a data do requerimento administrativo. 

Condeno-o ainda ao pagamento do auxílio fardamento, no valor de um 

vencimento por promoção ou por cada 4 anos no mesmo nível, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004933-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GONCALVES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004933-83.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: GERSON GONCALVES DE 

QUEIROZ IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos. Cuida-se a 

espécie de Mandado de Segurança, impetrado conforme a Lei 12.016/09, 

e artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por Gerson Gonçalves 

de Queiroz, em face de ato supostamente ilegal praticado pela PREFEITA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, objetivando a sua progressão 

funcional/enquadramento para Classe C, Nível 8 no cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais. Alega ter sido aprovado em Concurso Público para o 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em 22.11.1994. Aduz que ingressou 

com requerimento administrativo para elevar o nível/classe, uma vez que 

deveria estar enquadrado no Nível 08, desde junho de 2017. Quanto a 

mudança de Classe, apresentou certificado de curso que somam 200 

horas. A autoridade coatora prestou informações no ID 14443804. Pugna 

pela concessão do mandamus. É o relatório.. Fundamento. DECIDO. À vista 

da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). 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, restando evidenciado o direito líquido e certo 

quanto a sua progressão funcional, haja vista que, na forma prevista da 

legislação vigente, pelo decurso do tempo de efetivo exercício, deveria 

estar enquadrado no Nível 08. Depreende-se de forma cristalina que a 

ilegalidade está presente, uma vez que verifico o direito adquirido e a 

inércia do Ente Público. A Lei Complementar Nº 3.507/2010 (Alterada pela 

Lei Complementar nº 4.293/2017), dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreira e Vencimentos da Secretária Municipal de Saúde e da Fundação 

de Saúde de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de 

enquadramento e dá outras Providências. Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma Classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – 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. II – a participação em cursos de formação continuada 

afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento 

descrito na classe imediatamente superior. Art. 34. São pré-requisitos 

para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei 

Complementar n° 3.507/2.010: III – cargos de ensino elementar em 

extinção, com enquadramento inicial na Classe A: (…) Classe C: Curso de 

capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo 

ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do 

cargo/atuação do órgão; Art. 35. Progressão vertical é a passagem do 

servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo 

Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da 

carreira, observa-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II 

– obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; Art. 37. A avaliação de desempenho para fins da 

promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, 

observados os seguintes fatores: § 3º Se acaso a Administração Pública 

não proporcionar a realização da avaliação de desempenho do servidor, 

esta será considerada satisfatória no período. Como se evidencia, o 

Impetrante requereu em maio deste ano, a revisão de reenquadramento e 
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cursos que somam 200 horas, o que lhe deu direito a promoção a Classe 

C, isso porque com a alteração da lei, para ir para a classe subsequente 

não é mais necessário cumprir o requisito da classe anterior, como era 

antes de 01 de janeiro de 2018. Quanto à progressão de nível, em 2014, o 

Impetrante já tinha o direito de estar no Nível 4. Isso é matéria 

incontroversa, bem como a questão da classe. Em resumo com o 

requerimento de 2014 e documentos juntados com estes, o Impetrante tem 

direito liquido e certo de estar na Classe C, Nível 8, uma vez que já tem 

mais de 21 anos de labor. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança, tão somente à progressão funcional almejada 

na inicial, promovendo Gerson Gonçalves de Queiroz para a classe C, 

nível 8. Devendo o impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos 

pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo 

de ação de cobrança e, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Em atendimento ao disposto no art. 12, da Lei n. 1.533/51, 

transcorrido o prazo legal, encaminhe-se os autos para reexame 

necessário. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR (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: 

1002846-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LUIZ CEZAR COSTA, 

devidamente qualificacdo nos autos, propôs a presente “Ação de 

Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, desde 29/10/2012, exercendo o cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento na classe A, nível 2, desde 10/2015. Relata que em 

10/2015 requereu administrativamente o seu enquadramento, porém não 

obteve resposta até o momento. Requer a condenação do réu a proceder 

à sua progressão para o nível 2, classe A, a partir 10/2015, bem como a 

pagar as diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 12742315. 

Impugnação no ID 12742324. As partes manifestaram que não há provas a 

serem produzidas. É o relatório. Decido. O julgamento de conflito de 

competência (autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em 

novembro de 2017, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR 

UNANIMIDADE, definiu que EM TODOS OS CASOS que se discute a 

relação entre servidor e Estado (Fazenda Pública), independente do valor 

atribuído à causa, a competência para julgamento da causa será da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, conforme ementa que segue: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. 

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE 

SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA CAUSA -INFERIOR A SESSENTA 

(60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA ? JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - 

COMPETÊNCIA. Nas causas em que se discute relação entre servidor e o 

Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para 

processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à 

causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento 

pretendido pela autora está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 

4.093/2015, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos 

níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 

3.797/2012. (...) 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 de níveis; II – promoção de classes. 

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de 

um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II - Técnico em 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da 

carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, como 

é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 

(três) anos, conforme a referida lei. Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho público em 

29/10/2012 para exercer o cargo de “Técnico de Suporte Administrativo 
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Educacional” e já contava quase 6 anos de serviço quando da propositura 

da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter 

restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas 

avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se 

acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação 

de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no 

período. Ademais, cabe a Administração Pública Municipal realizar a 

avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo 

para promoção de nível, sendo claro e correto o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, a saber: APELAÇÃO CÍVEL 

C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente deve ser enquadrada 

corretamente no seu Nível 2 e, na Classe A, conforme requisitos da Lei 

Complementar nº 3.797/2012. Assim, independente do tempo interstício 

para a progressão de classe, como corrobora o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 

Nº S 153/2007 E 170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E 

CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – 

EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público 

municipal em data anterior ao início de vigência das Leis Complementares 

nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício mínimo para a 

promoção entre classes ou para a progressão entre os padrões de cada 

classe, uma vez que não pretendem propriamente progredir na carreira, 

mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a 

nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da 

Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo 

através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente 

assegurado o cumprimento da obrigação. A verba honorária deve ser 

arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 83386/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Luiz Cezar Costa Junior em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento do autor na classe 

A, nível 2, desde 10/2015, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. À Instância Superior 

para o reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

e arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 9 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008293-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE CARVALHO 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 SENTENÇA Processo: 

1008293-26.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANA DE CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

ROSANA DE CARVALHO SILVA, 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. Citado, o Instituto 

apresentou contestação em ID: 16925385. Impugnação em ID: 17308490. 

A realização de perícia médica judicial concluiu pelo reconhecimento da 

diminuição de amplitude de movimento, com comprometimento parcial e 

permanente da capacidade funcional (ID: 18423949). A parte autora se 

manifestou acerca do laudo em ID: 19852686, pugnando pela procedência 

da ação, enquanto o requerido deixou o prazo transcorrer “in albis”. Éo 

breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares, passo ao exame 

do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo 

pericial que a parte requerente apresenta trauma de fêmur esquerdo 

decorrente de acidente de percurso. Apresenta incapacidade parcial e 

permanente. A lesão sofrida, decorrente de acidente de trânsito em 

13/06/2013, 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 

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 
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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. TERMOINICIAL 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 17/06/2013 a 01/06/2015 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que a autora 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 01/06/2015, 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: ROSANA DE 

CARVALHO SILVA, portador do CPF nº 024.253.651-41. Filiação: Maria 

Pereira de Carvalho; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data 

inicial do Benefício: 01/06/2015 (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, 8 de abril de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007857-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONSTANTINO DOMINGOS DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. CONSTANTINO 

DOMINGOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, exercendo o 

cargo de Técnico de Suporte Administrativo, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento no nível 6, a partir de 04/2017 e classe C, a 

partir de 08/2018. Relata que em 15/08/2018 requereu administrativamente 

o seu enquadramento e apresentou cópia do diploma superior, porém não 

obteve resposta até o momento. Requer a condenação do réu a proceder 

à sua progressão para o nível 6, classe C, bem como a pagar as 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Contestação no ID 15063559. Impugnação 

no ID 17005531. As partes manifestaram que não há provas a serem 

produzidas. É o relatório. Decido. O julgamento de conflito de competência 

(autos n.º 1004234-35.2017.8.11.0000), realizado em novembro de 2017, 

a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, definiu 

que EM TODOS OS CASOS que se discute a relação entre servidor e 

Estado (Fazenda Pública), independente do valor atribuído à causa, a 

competência para julgamento da causa será da Vara Especializada de 

Fazenda Pública, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO EXERCIDO NA TELEMAT S.A. PARA FINS DE PROGRESSÃO DE 

CARREIRA - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA 

CAUSA -INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS I - 

RRELEVÂNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ? JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA. Nas 

causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a 

demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a 

competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. Assim, o presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pelo autor está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, 

que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 3.797/2012. 

(...) 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 de níveis; II – promoção de classes. Art.19 – 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 
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– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II - Técnico em 

Suporte Administrativo Educacional: a) Nível A - habilitação em nível de 

ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - habilitação em 

nível de ensino superior e profissionalização específica; c) Nível C - 

habilitação em nível de especialização e profissionalização específica; d) 

Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou 

doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica; 

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo 

anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 

360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos níveis da 

carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, como 

é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 

(três) anos, conforme a referida lei. Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho público em 

30/04/2002 para exercer o cargo de “Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional” e já contava com mais de 16 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Ademais, cabe a Administração Pública Municipal 

realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento 

administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, a 

saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz 

jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente 

superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, 

por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se 

preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve 

ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Neste sentido, o requerente 

deve ser enquadrado corretamente no seu Nível 6 e, na Classe C, 

conforme requisitos da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, 

independente do tempo interstício para a progressão de classe, como 

corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 

170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO 

COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ 

– MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se aplica ao 

servidor que ingressou no serviço público municipal em data anterior ao 

início de vigência das Leis Complementares nºs 153/2007 e 170/2008 a 

exigência de interstício mínimo para a promoção entre classes ou para a 

progressão entre os padrões de cada classe, uma vez que não 

pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto 

enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação. “[...] A 

Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios 

devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que 

melhor reflete a inflação acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 

288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. A verba 

honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de 

forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 

83386/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Constantino Domingos da Silva em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento do autor na 

classe C, desde 08/2018, nível 6, desde 04/2017, com o pagamento das 

diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por 

sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no 

importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001062-79.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ELENICE PATRICIO BEZERRA 

TOPANOTI REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ELENICE 

PATRÍCIO BEZERRA, devidamente qualificacda nos autos, propôs a 

presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
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GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 23/04/2012, exercendo o 

cargo de Técnico de Suporte Administrativo, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento na classe C, nível 2, desde 28/07/2015. 

Relata que em 28/07/2015 requereu administrativamente o seu 

enquadramento, porém não obteve resposta até o momento. Requer a 

condenação do réu a proceder à sua progressão para o nível 2, classe C, 

a partir 28/07/2015, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Contestação no ID 8278876. Impugnação no ID 8342846. As 

partes manifestaram que não há provas a serem produzidas. Alegações 

finais da requerente no ID 12230153. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido 

pelo autor está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, 

que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Lei Complementar nº 3.797/2012. 

(...) 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 de níveis; II – promoção de classes. Art.19 – 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habitação 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.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 casa ano acrescido sobe o valor do subsídio. 

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10. (...) Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional Art.24- Os Níveis de progressão dos 

cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro(04) Letras de A á D. 1º- Os níveis são estruturados segundo 

os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Técnico Administrativo Educacional: a) Nível A – habilitação 

específica de ensino médio e profissionalização específica; b) Nível B - 

habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização 

específica; c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização 

específica; d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica. II – Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Nível A - – 

habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica; b) 

Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou 

Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica; c) 

Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na 

área de educação ou correlata e profissionalização específica; d) Nível D - 

habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na 

área de atuação ou correlata profissionalização específica. II – Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional: profissionalização específica; b) Nível 

B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica; 

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização 

específica; d) Nível D - habilitação em grau superior com curso em 

mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização 

específica; 2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no 

parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga 

mínina de 360 horas por certificado.” Como se vê, para a elevação nos 

níveis da carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento 

do interstício de 3 (três) anos, conforme a referida lei. Segundo se infere 

dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho 

público em 23/04/2012 para exercer o cargo de “Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional” e já contava com mais de três anos de serviço 

quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em 

que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi 

submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, 

estabelece que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a 

realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com 

considerada satisfatória no período. Ademais, cabe a Administração 

Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de 

requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, 

a saber: APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO 

VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz 

jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente 

superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, 

por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se 

preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve 

ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Neste sentido, a requerente 

deve ser enquadrada corretamente no seu Nível 2, devido ao cumprimento 

de 3 (três) anos de tempo de serviço, e, na Classe C, conforme requisitos 

da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, independente do tempo 

interstício para a progressão de classe, como corrobora o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES 

MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS 

PADRÕES E CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL 

DE ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ – MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – 

EXTIRPADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Não se aplica ao servidor que ingressou no serviço público 

municipal em data anterior ao início de vigência das Leis Complementares 

nºs 153/2007 e 170/2008 a exigência de interstício mínimo para a 

promoção entre classes ou para a progressão entre os padrões de cada 

classe, uma vez que não pretendem propriamente progredir na carreira, 

mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a 

nova legislação. “[...] A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 
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20/02/2014). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da 

Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo 

através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente 

assegurado o cumprimento da obrigação. A verba honorária deve ser 

arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de forma equitativa e 

em quantia razoável. (Apelação/ Remessa Necessária 83386/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Elenice Patrício Bezerra em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe 

C, nível 2, desde 28/07/2015, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-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 SENTENÇA Processo: 

1006049-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): FLAVIO DA SILVA FERREIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. FLAVIO DA 

SILVA FERREIRA, 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 que foi 

constatada a redução permanente na capacidade laborativa - ID: 

20704249. Citado, o Instituto apresentou contestação - ID: 14819442. 

Impugnação no ID: 15566560. É o 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 fratura do fêmur 

sofrida, decorrente de acidente de trabalho em 23/10/2015, 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 23/10/2015 a 14/12/2017 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 14/12/2017, 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: Flavio da Silva 
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Ferreira, portador do CPF nº 008.114.022-31. Filiação: Maria Aparecida 

Ramos; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do 

Benefício: 14/12/2017 (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, 1 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005580-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARTINS DA SILVA (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 DECISÃO Processo: 

1005580-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CONCEICAO MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Intime-se o patrono da requerente para que informe o endereço 

correto da autora, para a realização do estudo socioeconômico, em 5 dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca da solicitação do perito de ID n.º 

24999171. Int.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004450-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SAMUEL BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (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 DESPACHO Processo: 

1004450-53.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ISAIAS SAMUEL BEZERRA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Intime-se a 

parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 555318 Nr: 17588-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA, GIZELI CARVALHO 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 AUTOS N. 17588-07.2018.811.0002 – ID. 555318AUTOR: O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.RÉUS:MARCELO DE SOUZA;GIZELI CARVALHO 

DUTRA.SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os acusados pelo cometimento, em tese, 

do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006).,,.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de 

drogas imputado aos acusados MARCELO DE SOUZA e GIZELI 

CARVALHO DUTRA, suficientemente qualificados nos autos, para outro 

não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, caput 

da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.A destinação do objeto e do numerário 

apreendidos (fl. 16) deverá ser realizada pelo Juizado Especial Criminal 

desta Comarca.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 15 de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 560865 Nr: 20649-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

DESCLASSIFICANDO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO, suficientemente qualificado nos 

autos, condenando-o às penas do art. 28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe 

as medidas ali previstas e condenando-o também nas penas previstas no 

art. 12, da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.Passo a 

dosar as penas –Do crime de posse de drogas para consumo pessoal 

–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.Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso 

permitido–,,,l, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias 

multas.Não há agravantes.Reconheço a atenuante da confissão 

espontânea, porém a pena está em seu minimo legal.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a 

definitiva nos moldes acima.Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento 

da pena.Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da 

multa, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a 

ser fixada e fiscalizada em sede de execução.,,.Oficie-se a Autoridade 

Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo 

comprobatório deverá vir aos autos.Promova-se o encaminhamento da 

arma de fogo e das munições, das quais dou perdimento, ao Exército para 

as providências cabíveis.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 15 de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. 

Juiz de Direito.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010462-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCO 

WILSON DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO POLO 

PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010463-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BEATRIZ ALVES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010463-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CAMILA BEATRIZ 

ALVES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO JUNIOR 

OLIVEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013794-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BASQUERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013794-24.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: GISELY ALMEIDA PRADO - MT24102/O 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito 

realizado ID 31283938, pugnando o que entender de direito, em caso de 

concordância informar dados bancários, para fins de expedição de 

Alvará. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 07:00:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006708-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI (INTERESSADO)

RUBIANA DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - 649.935.901-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 17/10/2019 17:25 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006708-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI (INTERESSADO)

RUBIANA DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - 649.935.901-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006708-02.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) INTERESSADO: GILSON 

JOAQUIM SOARES - MT15608/O, NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

MT0013940A-O e Advogados do(a) INTERESSADO: GILSON JOAQUIM 

SOARES - MT15608/O, NADIELLY GARBIN FEITOSA - MT0013940A-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, 16 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 16/04/2020 07:06:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011439-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1011439-10.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: 

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - MT25523/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 16:10 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

07:15:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009015-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n. 1009015-89.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) AUTOR: HELIO 

CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - MT13555-O, RODRIGO DA 

COSTA TEIXEIRA - MT21854/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/06/2020 Hora: 16:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

07:25:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008897-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008897-16.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O 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, sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

07:34:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008885-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEZILEI VANISLEI MONTEIRO (REU)

 

Processo n. 1008885-02.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - MT13913-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

08/06/2020 Hora: 15:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

07:57:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008865-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008865-11.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O 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 LEGÍVEL (o 

documento apresentado não é possível verificar o endereço) em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

08:02:09

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019075-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019075-58.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

16/04/2020 08:06:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008816-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008816-67.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 16:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

08:10:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008749-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008749-05.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - MT25057-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 15:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

08:24:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003452-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003452-17.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 03/06/2020 Hora: 15:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 
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Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

08:42:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018460-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018460-68.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - MT13624-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 14:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

08:57:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REU)

 

Processo n. 1003565-68.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: SUELLEN 

CORBELINO BAGORDAKIS - MT21535/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 01/06/2020 Hora: 15:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

09:05:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005262-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR NASCIMENTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005262-27.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WENDER ADAO CORREA - MT27632/O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/06/2020 Hora: 16:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

09:09:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005262-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR NASCIMENTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005262-27.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 09/06/2020 Hora: 16:25 . VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/04/2020 09:09:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA NORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BEATRIZ VAZ (REU)

 

Processo n. 1001743-44.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O intimo a parte 

autora para se manifestar acerca de juntada ID 29813935 no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 16/04/2020 09:15:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001579-79.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intimo a parte 

autora a se manifestar nos autos acerca de juntada ID 29809833 - Aviso 

de Recebimento, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de arquivamento. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 09:32:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010472-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CATARINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010472-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANGELA 

CATARINA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010473-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010473-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSILENE 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE CASSAPA AURELIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010479-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIRCE CASSAPA 

AURELIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/06/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009264-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1009264-40.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para 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. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/04/2020 13:33:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009274-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAEL FRANCELINO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

 

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: 

1009274-84.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração e comprovante de 

endereço, devidamente atualizados, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/04/2020 

13:39:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009275-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN VALERIANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009275-69.2020.8.11.0002 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. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/04/2020 13:50:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009281-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1009281-76.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, parano 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. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/04/2020 13:54:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017849-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1017849-18.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/12/2019 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:39:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017849-18.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017849-18.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT14519-O, FABIO JOSE DOS 

SANTOS - MT16263-O para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID. 31298267, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 16/04/2020 14:20:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009029-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES FURTADO DE MEDEIROS AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009029-73.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - MT19569/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 09/06/2020 Hora: 16:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

15:05:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008925-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR HARDOIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON RAYDER SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

IREDIR MARIA LACCAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008925-81.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAYCON RODRIGO KELM - MT10092-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 17:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

15:40:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012644-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605228-2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009322-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 09/10/2019 17:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009322-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605243-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008747-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n. 1008747-35.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/06/2020 Hora: 17:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

15:53:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012790-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIONISIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1012790-49.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) advogada PAULA ARAUJO COSTA, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/10/2019 Hora: 13:40 . VÁRZEA GRANDE, 18 de 

setembro de 2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 

18/09/2019 15:17:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012790-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIONISIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605252-5

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008740-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA PATRICIA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008740-43.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/06/2020 Hora: 17:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

16:12:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010497-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010497-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GIM 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: 09/06/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019453-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MICHELLE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605260-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010498-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRENE RONDON MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010498-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NADIRENE 

RONDON MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS PAULO 

CORREIA PESCARA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RAMIREZ PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004594-56.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 17:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

16:18:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016888-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605264-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008739-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIZIA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008739-58.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRA MENDES FRANCO - MT26409/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 10/06/2020 Hora: 13:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

16:22:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004183-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605269-P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010500-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010500-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LARISSA DA 

SILVA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020046-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA CURVO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605273-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008722-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FORTES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008722-22.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - MT18545/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 13:25 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

16:29:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015528-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIELSON LIMA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015528-10.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/04/2020 

16:40:02

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011714-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011714-87.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

16/04/2020 17:58:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010511-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1010511-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO 

CATARINO FARIAS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CARLOS SOUZA DE ARRUDA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003452-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO 

n. 1003452-17.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RICHARD JOSE DA 

SILVA Endereço: AVENIDA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, 2000, (LOT JD 

GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-340 POLO 

PASSIVO: Nome: SERASA S/A. Endereço: EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO 

PAULISTA), 187, ALAMEDA DOS QUINIMURAS 187, PLANALTO 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-900 Senhor(a): REQUERIDO: 

SERASA S/A. A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/06/2020 Hora: 15:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010572-48.2019.8.11.0002

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:

THIAGO VICTOR DE LIMA (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. 1010572-48.2019.8.11.0002 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, 15 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

15/04/2020 23:17:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009695-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1009695-11.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007437-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARCELINO DA CRUZ (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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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. 1007437-28.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

 

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. 1000606-27.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010628-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GALDINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010628-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO GALDINO DE 

MORAIS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Oportunizado prazo para emendar a 

inicial, conforme determinação (id. n. 22847729), nota-se que a parte 

Autora não impulsionou o presente feito caracterizando-se, assim, total 

desídia conforme preleciona o art. 485, III, do CPC. Cumpre ressaltar que o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A 

propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – DESÍDIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 

321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – PREQUESTIONAMENTO EXCPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Sendo determinada a emenda a inicial e não cumprida pelo autor, em razão 

de sua desídia em não ter praticado o referido ato na data aprazada, e 

também por inexistir nos autos qualquer irregularidade quanto a extinção 

do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em 

consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa 

ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e 

celeridade processual. Para fins de prequestionamento, o julgador não é 

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados 

pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e 

precisa, solucionando o objeto da lide.(N.U 0006459-73.2016.8.11.0002, , 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) 

Com essas considerações, indefiro a petição inicial, nos moldes do art. 

321, parágrafo único e art. 330, IV, ambos do CPC e, via de consequência, 

julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, III e 

IV, do mesmo Códex. Após a preclusão temporal deste decisum, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de praxe. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça, em princípio, defiro a 

gratuidade da justiça ao Autor, nos termos da Lei 1.060/50. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013147-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA BISPO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA ESTELA BISPO LIMA Endereço: RUA 13 

DE JULHO, (LOT PRQ AMBAR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-501 Senhor(a) MARIA ESTELA BISPO LIMA: 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. 1013147-29.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/12/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARIA ESTELA BISPO LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO 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: 1013147-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA BISPO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

MARIA ESTELA BISPO LIMA Endereço: RUA 13 DE JULHO, (LOT PRQ 

AMBAR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-501 

Senhor(a) MARIA ESTELA BISPO LIMA: 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. 1013147-29.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O 

REQUERIDO(A): MARIA ESTELA BISPO LIMA VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de 

abril 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009060-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE FATIMA CARNETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-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: 

1009060-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIR DE FATIMA CARNETTI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Defiro o pedido de evento 

n. 29641959 - Manifestação diante do pagamento realizado no evento n. 

28167890 - Petição . II. Expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL 

conforme requerido, eis que incontroverso e, ademais, o instrumento 

procuratório contém poderes para "receber e dar quitação" (evento 1). III. 

No que concerne ao valor remanescente, intime-se a Executada, na 

pessoa do seu advogado, para pagamento espontâneo do saldo 

remanescente devidamente atualizado, no prazo de dez dias, sob pena de 

execução forçada. IV. Decorrido o prazo legal, manifeste-se a Exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017024-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017024-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRO SANTOS 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: 1015254-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015254-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSELMA CORREA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009597-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009597-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES DA SILVA 

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: 1016041-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-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 DECISÃO Processo: 

1016041-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

RIBEIRO DA ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

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: 1012611-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LIMA RAMOS (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: 

1012611-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE LIMA RAMOS 

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: 1010305-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA PADILHA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (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: 

1010305-42.2020.8.11.0002. AUTOR: ANA CLAUDIA OLIVEIRA PADILHA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível com pedido 

de liminar, em que ANA CLAUDIA OLIVEIRA PADILHA DE ALMEIDA 

promove em desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA. Aduz a Reclamante que não reconhece os débitos 

que geraram as restrições em seu nome, lançados, indevidamente, pela 

Ré. Por tais razões, requer liminarmente a retirada de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa em caso de 

descumprimento. Pois bem, quanto à 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. 

Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

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

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do nome do 

Autor no SERASA ocorreu nos anos de 2016 e 2017, conforme extrato 

juntado no id. 31194548 - Documento de comprovação (4. Consulta de 

Balcão CDL) , e somente agora vem questionar tal situação, reforçando a 

inexistência de prejuízo imediato. Ademais, não há prejuízo que não possa 

ser reparado, corrigido ou emendado, se a lide for ao final julgada 

procedente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido, eis que 

ausentes os requisitos que autorizam a liminar antecipatória, então 

vindicada. Defiro a gratuidade de justiça com fulcro nos artigos 54 e 55 da 
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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 Demandada para comparecimento na Audiência de Conciliação, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n. 9.099/95). Designe-se audiência de 

conciliação. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013463-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DELGADO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013463-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA DELGADO DE 

QUEIROZ 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: 1012641-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1012641-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELDER FERNANDES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1014677-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA JESUYNO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014677-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LORENA JESUYNO SILVA 

REQUERIDO: OI 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: 1011773-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEDROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011773-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE PEDROSA DE JESUS 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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 
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Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013208-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO APARECIDO CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1013208-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO APARECIDO 

CURADO 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: 1014527-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENE FONTES LUCENA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014527-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILDENE FONTES LUCENA 

TAVARES 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: 1006277-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CANDIDA E SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERCELENE FERNANDES PINTO OAB - MT170340-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (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: 

1006277-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BARBARA CANDIDA E SILVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: TRANSRAPIDO SINAL VERDE 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: 1013739-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA BILIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA LEANDRO DAMACENO OAB - DF0038091A (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: 

1013739-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCELIA BILIERI REQUERIDO: 

UNYLEYA EDITORA E CURSOS 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: 1010281-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CLEMENCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))
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ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010281-14.2020.8.11.0002. AUTOR: JUNIO CLEMENCIA DE OLIVEIRA 

REU: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Considerando que o comprovante de endereço é documento indispensável 

à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei n. 9.099/95), 

determino que o Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias. A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010321-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEINAT DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010321-93.2020.8.11.0002. AUTOR: ANA LEINAT DE OLIVEIRA REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Intime-se a Autora, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do 

CPC, colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao 

causídico que subscreve a inicial, com data recente, bem como 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, em conformidade com o que determina o artigo 

103 e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012809-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012809-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DA SILVA PACHECO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da obrigação 

realizado no id. N. 30265404 - Petição, sem qualquer ressalva, julgo 

prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 27019535 - 

Embargos de Declaração. Assim, julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita, e determino que a 

escrivania: I- Intime-se a Reclamante para que informe a conta para a 

liberação do valor, no prazo de 10 (dez) dias. II- Expeça-se o Alvará 

Judicial, caso haja procuração específica para “receber e dar quitação”, 

em favor da Exequente . III- Após, arquive-se com as baixas de estilo 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009908-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (AUTOR)

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 (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 DECISÃO Processo: 

1009908-80.2020.8.11.0002. AUTOR: VALDIVINO TAVARES PIMENTEL 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intime-se o Autor para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC, 

colacionando aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao causídico 

que subscreve a inicial, em digitalização legível e com data recente, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010435-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BOSCO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE 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 DECISÃO Processo: 

1010435-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL BOSCO DE 

ANUNCIACAO REQUERIDO: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Intime-se o Autor para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao causídico que subscreve a inicial, em digitalização 

legível e com data recente, bem como comprovante de residência 

atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008632-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008632-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011341-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011341-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016472-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE OLIVEIRA 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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016472-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008862-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1008862-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TALITA FONSECA MAZETTO 

REQUERIDO: SERASA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017306-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GEAZI DE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

MARILZA PINHEIRO G. MIYASHIRO (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: 

1017306-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO ALVES 

DE ARRUDA REQUERIDO: ELIAS GEAZI DE LIMA DA SILVA, MARILZA 

PINHEIRO G. MIYASHIRO Vistos, etc. Considerando que o AR enviado para 

citação da segunda Reclamada voltou como negativo (id. 27415072 - 

Aviso de Recebimento (MARILZA PINHEIRO 1017306.15.2019) ), Intime-se 

o Reclamante para que indique endereço válido da Sra. MARILZA 

PINHEIRO G. MIYASHIRO ou manifeste o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019891-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGITTE ANDREINA HERRERA RAMOS (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):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019891-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRIGITTE ANDREINA 

HERRERA RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a Autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a cópia do 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias. A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011955-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA JOSE VILELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-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 SENTENÇA Processo: 

1011955-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA JOSE VILELA 

DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO 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. A 

alegação formulada nos embargos apresentados no id. N. 26864626 - 

Embargos de Declaração, deve prosperar, uma vez que a Reclamante 

justificou a ausência na audiência de conciliação, juntando foto após a 

cirurgia e atestados/laudos médicos. CONCLUSÃO. Por tais razões, 

reconheço a ocorrência de omissão e de contradição na decisão lançada 

no id. N. 26122892 - Sentença e acolho os Embargos de declaração, 

tornando sem efeito a sentença de mérito. Por conseguinte, diante dos 

esclarecimentos contidos na petição juntada nos autos no id. 26864626 - 

Embargos de Declaração, designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002169-56.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOSE XAVIER REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002204-16.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOSE XAVIER REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer. Em petição de 

evento 29877657 apresenta justificativa para a ausência, requerendo sua 

redesignação. Pois bem. No Juizado Especial, a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ante todo o exposto, verifica-se que o 

documento juntado no evento 29877657 não seja capaz de justificar 

ausência na audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o pedido de 

redesignação e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 

e, em consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013940-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA LEMES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VARZEA GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013940-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALVINA LEMES XAVIER 

REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA VARZEA GRANDE LTDA - ME 

Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. Tal 

recurso tem como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de 

deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: 

"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 
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logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 28446834 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada (27850449 - 

Sentença), estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1013152-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANE GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

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: 

1013152-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSIVANE GONCALVES 

DUARTE REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a audiência 

de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019011-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019011-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELI DAS DORES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019925-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANE DE ALMEIDA (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: 

1019925-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIANE MARIANE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019597-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SULLYWAM PEREIRA BRUM (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: 

1019597-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO SULLYWAM 

PEREIRA BRUM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. A Promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 
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Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: 

1000597-65.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TYELE ALVES DE MACEDO 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019441-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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: 

1019441-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY FERREIRA DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020892-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA APARECIDA SANTOS PINTO (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: 

1020892-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATACHA APARECIDA 

SANTOS PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTIANE DOS ANJOS (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: 

1001757-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA CRISTIANE DOS 

ANJOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 
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FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1016611-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KARYNA PEREIRA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(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: 

1002380-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE SANTANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME EDUARDO VERDUN OAB - 002.264.221-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

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: 

1002334-06.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: GUILHERME EDUARDO 

VERDUN INTERESSADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012950-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012950-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. A Promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 
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Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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: 

1002531-58.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HUDSON LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1002404-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JACQUELINE DA SILVA 

SANTIAGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A Promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE DA LUZ FILGUEIRA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002230-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DURCILENE DA LUZ 

FILGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002275-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA DE LACERDA CINTRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-27.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002255-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HILARIO SOUSA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BOMDESPACHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000315-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GELSON BOMDESPACHO DE 

JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. A Promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003605-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003605-50.2020.8.11.0002. AUTOR: RITA DE CASSIA MARTINS DA 

SILVA DE JESUS REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004425-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PETRONILIA 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: 

1004425-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELI PETRONILIA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004581-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004581-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDMILSON CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004621-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE ALMEIDA (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: 

1004621-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE ALMEIDA (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

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004623-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017642-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (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:

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: 

1017642-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEAN HENRIQUE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004631-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE OLIVEIRA DE ASSIS (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):
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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: 

1004631-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DENISE OLIVEIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010094-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (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: 

1010094-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003054-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENYS DUARTE CHAVES (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: 

1003054-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE CONCEICAO DE 

OLIVEIRA RONDON REQUERIDO: RENYS DUARTE CHAVES Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014099-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014099-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015106-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ESTEVAN DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015106-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS ESTEVAN DA 

COSTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. A Promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 
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comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013662-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ANAESO MEDEIROS (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013662-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA ANAESO 

MEDEIROS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008997-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FATIMA SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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: 

1008997-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANESSA FATIMA SANTOS 

ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016897-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DO NASCIMENTO JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016897-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AILTON DO NASCIMENTO 

JESUS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. A 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017639-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE MATOS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017639-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSIANE DE MATOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 
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audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018571-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FERNANDA DE ASSIS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: 

1018571-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MONICA FERNANDA DE 

ASSIS CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005999-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAROLINE TAVARES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005999-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE CAROLINE 

TAVARES DE AZEVEDO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013339-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES PIRES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (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: 

1013339-59.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CAMILA ALVES PIRES DA 

SILVA REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

justificativa. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é 

obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28, do FONAJE. Transitada em julgado e após a devida 

intimação para pagamento das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014007-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014007-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDNA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte Promovente requereu a 

desistência da ação. Assim, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Portanto, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência apresentado pela 

parte promovente e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se as partes e, em seguida, 
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arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016934-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS AMARANTE 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: 

1016934-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELVIS AMARANTE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte Promovente requereu a 

desistência da ação. Assim, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Portanto, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência apresentado pela 

parte promovente e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se as partes e, em seguida, 

arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS OAB - MT18543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra 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: 

1002788-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RICARDO SAMPAIO ESCHER 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. A parte Promovente 

requereu a desistência da ação. Assim, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Portanto, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo 

deve ser extinto. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência 

apresentado pela parte promovente e julgo extinto o feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se as partes 

e, em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEYRE HATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1003054-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE MEYRE HATTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. A 

parte Promovente requereu a desistência da ação. Assim, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Portanto, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária 

nestes autos, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, homologo o 

pedido de desistência apresentado pela parte promovente e julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Intimem-se as partes e, em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010511-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDMUNDO GOMES DA SILVA (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: 

1010511-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: JOAO EDMUNDO GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Processo em fase de Arquivamento. A parte credora requereu a 

desistência da execução alegando que a dívida já se encontra paga. 

Assim, diante da quitação da dívida, homologo o pedido de desistência 

apresentado pela parte Credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes 

e arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005756-23.2019.8.11.0002

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:

JOSENIL JESUS DOS REIS (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: 

1005756-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOSENIL JESUS DOS REIS Vistos, 

etc. Processo em fase de Arquivamento. A parte credora requereu a 

desistência da execução alegando que a dívida já se encontra paga. 

Assim, diante da quitação da dívida, homologo o pedido de desistência 

apresentado pela parte Credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se as partes 

e arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-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: 

1016626-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISLAINE BEBIANE DA 

SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, etc. Estando o valor exequendo integralmente consignado 

em Juízo e não havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, 

II, do Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito 

reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a presente execução. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora do valor consignado neste 

Juízo. Intimem-se as partes. Em seguida, arquive-se de imediato, pois não 

há interesse recursal. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011852-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE ROSA DA SILVA BRANDAO (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: 

1011852-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: FRANCILENE ROSA DA SILVA BRANDAO 

Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009459-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEORELIA SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:

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: 

1009459-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEORELIA SIMONE PIMENTEL 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013473-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA NOGUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013473-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXSANDRA NOGUEIRA 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo 

nestes autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com 

fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em 

vista que as partes pactuaram que o pagamento será realizado 

extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. Todavia, 

ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente cumprido, a 

parte credora poderá requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018147-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMIR DE JESUS BARRETO (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: 

1018147-10.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: ITAMIR DE 

JESUS BARRETO Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram 

acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os 

seus legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, 

julgo extinto o processo executivo diante da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). Tendo em vista que as partes pactuaram 

que o pagamento será realizado extrajudicialmente, desnecessário a 

expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não 

ser integralmente cumprido, a parte credora poderá requerer o seu 

cumprimento neste Juízo. Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010409-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KELLY DE FRANCA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010409-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STEFANY KELLY DE FRANCA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, ELECTROLUX 

DO BRASIL S/A Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram 

acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo 

em vista que as partes pactuaram que o pagamento será realizado 

extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. Todavia, 

ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente cumprido, a 

parte credora poderá requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA DE ANGELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003139-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ISADORA DE ANGELIS 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc... Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. Com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito em relação às partes que se auto compuseram. Tendo em vista que 

as partes pactuaram que o pagamento será realizado judicialmente, o 

Devedor deverá juntar nos autos os comprovantes do(s) depósito(s), no 

prazo de 48 horas do pagamento, sob pena de ser presumido o 

inadimplemento. Conforme os pagamentos vão sendo realizados, desde já 

fica autorizada a expedição dos respectivos alvarás. Intimem-se as 

partes. Caso o pagamento seja realizado em parcelas, arquive-se 

provisoriamente, aguardando o pagamento integral do valor avençado. 

Com o pagamento integral da dívida e a expedição de todos os alvarás, 

arquive-se em definitivo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010547-35.2019.8.11.0002

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:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (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: 

1010547-35.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: EVELYN APARECIDA NETO LEITE 

Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus legais efeitos 

jurídicos. Com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o 

processo executivo diante da novação celebrada pelas partes (art. 360 do 

Código Civil). Tendo em vista que as partes pactuaram que o pagamento 

será realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. 

Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente 

cumprido, a parte credora poderá requerer o seu cumprimento neste 

Juízo. Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei 

n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 

12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019953-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019953-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDERALDO LEMES DO 

PRADO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. 

Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010140-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACARIO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010140-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JOSE MACARIO COSTA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que as partes 

celebraram acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para 

que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito. Tendo em vista que as partes pactuaram que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. 

Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente 

cumprido, a parte credora poderá requerer o seu cumprimento em Juízo. 
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Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010371-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA (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: 

1010371-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA Vistos, etc. 

Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus legais efeitos 

jurídicos. Com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o 

processo executivo diante da novação celebrada pelas partes (art. 360 do 

Código Civil). Tendo em vista que as partes pactuaram que o pagamento 

será realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. 

Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente 

cumprido, a parte credora poderá requerer o seu cumprimento neste 

Juízo. Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei 

n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 

12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011064-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (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: 

1011064-40.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO TORRES DE 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 

ME Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo nestes 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no 

artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus legais 

efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o 

processo executivo diante da novação celebrada pelas partes (art. 360 do 

Código Civil). Tendo em vista que as partes pactuaram que o pagamento 

será realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. 

Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente 

cumprido, a parte credora poderá requerer o seu cumprimento neste 

Juízo. Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei 

n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 

12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010389-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE LEPRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN FATIMA NERES DE BARROS (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: 

1010389-77.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ANDRE FELIPE LEPRE 

EXECUTADO: ELEN FATIMA NERES DE BARROS Vistos, etc. Considerando 

que as partes celebraram acordo nestes autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, 

homologo-o para que surta os seus legais efeitos jurídicos. Com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo executivo diante da 

novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). Tendo em vista 

que as partes pactuaram que o pagamento será realizado 

extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. Todavia, 

ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente cumprido, a 

parte credora poderá requerer o seu cumprimento neste Juízo. Foi 

realizada a baixa da restrição no Renajud, conforme documento anexo. 

Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012530-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012530-69.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: BENEDITA MARIA DIAS DA SILVA Vistos, etc. I. 

Tendo em vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da 

sentença, a parte Exequente manifesta seu consentimento com os valores 

depositados, bem como requer a expedição do competente Alvará Judicial. 

II. Diante do exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, 

conforme art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. 

Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando 

desde já deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009004-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009004-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANISIO BARBOSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. I. Tendo em vista 

a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010949-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-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: 

1010949-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA LIMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA Vistos, etc. I. 

Tendo em vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da 

sentença, a parte Exequente manifesta seu consentimento com os valores 

depositados, bem como requer a expedição do competente Alvará Judicial. 

II. Diante do exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, 

conforme art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. 

Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando 

desde já deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013689-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-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: 

1013689-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição protocolada noticiando o 

cumprimento da sentença, a parte Exequente manifesta seu 

consentimento com os valores depositados, bem como requer a expedição 

do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, defiro o pedido acima 

e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, do CPC, em razão da 

obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na 

forma requerida, ficando desde já deferido o levantamento do saldo 

remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010757-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARIA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELIANE MARCELLE PEREIRA OAB - MT23232/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: 

1010757-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIENE MARIA DE ALMEIDA 

RONDON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Ante o depósito do valor 

da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte credora para 

manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo concordância da parte 

credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do 

valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente Alvará Judicial 

na forma requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015201-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015201-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Ante o depósito do valor da condenação/transação/remanescente, 

intime-se a parte credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. 

Havendo concordância da parte credora com o(s) valor (es) 

pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo 

cumprido, proceda-se o arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010770-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010770-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA ALICE SILVA 

WYCHOSKI REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I. Tendo 

em vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a 

parte Exequente manifesta seu consentimento com os valores 

depositados, bem como requer a expedição do competente Alvará Judicial. 

II. Diante do exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, 

conforme art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. 

Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando 

desde já deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015401-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINNICIUS EDUARDO PEREIRA COSMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 

1015401-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINNICIUS EDUARDO PEREIRA 

COSMO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. I. Tendo em vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da 

sentença, a parte Exequente manifesta seu consentimento com os valores 

depositados, bem como requer a expedição do competente Alvará Judicial. 

II. Diante do exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, 

conforme art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. 

Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando 

desde já deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007866-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007866-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUEL RODRIGUES DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Tendo em 

vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015166-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINER RIBEIRO CEARENSE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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 SENTENÇA Processo: 

1015166-08.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CLEINER RIBEIRO CEARENSE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. I. 

Ante o depósito do valor da condenação/transação/remanescente, 

intime-se a parte credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. 

Havendo concordância da parte credora com o(s) valor (es) 

pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo 

cumprido, proceda-se o arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013052-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORLIS MARLONNE SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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: 

1013052-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEORLIS MARLONNE 

SANTOS DE CARVALHO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição 

protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte Exequente 

manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem como 

requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, 

defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, 

do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial 

ao Exequente na forma requerida, ficando desde já deferido o 

levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILAYNE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS OAB - MT28070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009068-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILAYNE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição 

protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte Exequente 

manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem como 

requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, 

defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, 

do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial 

ao Exequente na forma requerida, ficando desde já deferido o 

levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015317-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MURYLLO SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015317-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINICIUS MURYLLO SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: OMNI BANCO S.A. Vistos, etc. I. Ante o depósito 

do valor da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte 

credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo concordância 

da parte credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a 

quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente 

Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011639-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA ANDRADE DA 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011639-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRENDA ANDRADE DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição protocolada noticiando o 

cumprimento da sentença, a parte Exequente manifesta seu 

consentimento com os valores depositados, bem como requer a expedição 

do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, defiro o pedido acima 

e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, do CPC, em razão da 

obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na 

forma requerida, ficando desde já deferido o levantamento do saldo 

remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017145-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-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: 

1017145-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Ante o depósito do valor 

da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte credora para 

manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo concordância da parte 

credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do 

valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente Alvará Judicial 

na forma requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015419-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CUSTODIO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015419-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CUSTODIO JORGE 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição protocolada 

noticiando o cumprimento da sentença, a parte Exequente manifesta seu 

consentimento com os valores depositados, bem como requer a expedição 

do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, defiro o pedido acima 

e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, do CPC, em razão da 

obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na 

forma requerida, ficando desde já deferido o levantamento do saldo 

remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012231-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILO CARLOS PEREIRA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012231-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CILO CARLOS PEREIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. I. Ante o depósito do valor 

da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte credora para 

manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo concordância da parte 

credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do 

valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente Alvará Judicial 

na forma requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011784-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1011784-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DE 

SOUSA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. I. Ante o 

depósito do valor da condenação/transação/remanescente, intime-se a 

parte credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo 
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concordância da parte credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), 

tem-se a quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o 

competente Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo cumprido, 

proceda-se o arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1006510-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA SOARES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. I. Tendo em vista a petição protocolada noticiando o 

cumprimento da sentença, a parte Exequente manifesta seu 

consentimento com os valores depositados, bem como requer a expedição 

do competente Alvará Judicial. II. Diante do exposto, defiro o pedido acima 

e julgo extinto o presente feito, conforme art. 924, II, do CPC, em razão da 

obrigação satisfeita. III. Expeça-se o Alvará Judicial ao Exequente na 

forma requerida, ficando desde já deferido o levantamento do saldo 

remanescente. IV. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015552-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO REIS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015552-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APARECIDO REIS FERREIRA 

DA CRUZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I. Ante o 

depósito do valor da condenação/transação/remanescente, intime-se a 

parte credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo 

concordância da parte credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), 

tem-se a quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o 

competente Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo cumprido, 

proceda-se o arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013134-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013134-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CONCEICAO VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Tendo em vista a 

petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015123-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA ANA VAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1015123-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCILLA ANA VAZ DE 

PAULA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I. Ante o depósito 

do valor da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte 

credora para manifestar. II. Havendo concordância da parte credora com 

o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do valor devido. 

III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente Alvará Judicial na forma 

requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012564-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO NOBREGA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1012564-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENIALDO NOBREGA 

CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I. Ante o 

depósito do valor da condenação/transação/remanescente, intime-se a 

parte credora para manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo 

concordância da parte credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), 

tem-se a quitação do valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o 

competente Alvará Judicial na forma requerida. IV. Tudo cumprido, 

proceda-se o arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015203-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANA DE SOUZA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(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: 

1015203-35.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOSEANA DE SOUZA 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Tendo em 

vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014424-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IGOR SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014424-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO IGOR SILVA 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Tendo em vista a 

petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012499-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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: 

1012499-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELLY ALVES DA 

ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Diante do cumprimento 

voluntário da condenação/transação – pela parte Reclamada, a 

Reclamante manifesta sua aquiescência com os valores depositados, 

requerendo, dessa forma, a expedição do competente alvará judicial. II. 

Julgo prejudicado os embargos de declaração interpostos pela Reclamada, 

ante a preclusão lógica, decorrente do cumprimento da condenação sem 

ressalvas. III. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, cuja liberação quita o valor devido, observando, se for o caso, 

a existência nos autos de instrumento procuratório com poderes para 

"receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010436-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010436-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO BONDESPACHO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Tendo em vista 

a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014933-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE OLIVEIRA (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:

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: 

1014933-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAUL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. I. Ante o depósito do valor 

da condenação/transação/remanescente, intime-se a parte credora para 

manifestar, no prazo de dez dias. II. Havendo concordância da parte 

credora com o(s) valor (es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do 

valor devido. III. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente Alvará Judicial 

na forma requerida. IV. Tudo cumprido, proceda-se o arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008671-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

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: 

1008671-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINEIA SILVA ALVES 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. I. Tendo em 

vista a petição protocolada noticiando o cumprimento da sentença, a parte 

Exequente manifesta seu consentimento com os valores depositados, bem 

como requer a expedição do competente Alvará Judicial. II. Diante do 

exposto, defiro o pedido acima e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. III. Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida, ficando desde já 

deferido o levantamento do saldo remanescente. IV. Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014197-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (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: 

1014197-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODOLFO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos, etc. Considerando que as partes celebraram acordo nestes 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no 

artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012969-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NATALICIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-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: 

1012969-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS NATALICIO 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. A Embargante requer a reforma da 

sentença por alegar autenticidade nos documentos apresentados por meio 

de telas de seus sistemas internos, sem, no entanto, apontar qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão juntada no id. N. 

26976775 - Sentença. Portanto, embora rotulados declaratórios, os 

27808280 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou 

sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, 

uma vez que em tal decisório não há qualquer vício. Nesse sentido, a parte 

Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado, uma vez que não se trata no caso, por certo, de 

contradição ou omissão, fato pelo qual entendo por bem, indeferir o pedido 

arguido no presente recurso. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos 

Embargos, e os rejeito 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: 1008412-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FERREIRA VILELA (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: 

1008412-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIOZAN LUIS DA SILVA 

REQUERIDO: EVANDRO FERREIRA VILELA 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. O Embargante requer a reforma da 

sentença de indeferimento da inicial por alegar que respeitou a 

determinação de emenda, juntando comprovante de endereço no id. 

22167271 - Manifestação. Ocorre que o Autor fora intimado mais uma vez, 

conforme se verifica no id. N. 22406786 - Intimação, para realizar a 

juntada de comprovante de residência em data recente, e, considerando 

que o documento trazido anteriormente não respeitava tal determinação, 

bem como, que o embargante deixou transcorrer in albis o prazo da 

segunda intimação, verifica-se acertada a sentença id. N. 23784565 - 

Sentença. Portanto, embora rotulados declaratórios, os 25287203 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 

que em tal decisório não há qualquer vício. Nesse sentido, a parte 

Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado, uma vez que não se trata no caso, por certo, de 

contradição ou omissão, fato pelo qual entendo por bem, indeferir o pedido 

arguido no presente recurso. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos 

Embargos, e os rejeito 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: 1012306-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO BOM DESPACHO TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1012306-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO BOM DESPACHO 

TEIXEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. O Embargante requer a reforma da 

sentença de indeferimento da inicial por alegar que respeitou a 

determinação de emenda, juntando comprovante de endereço no id. 

26016774 - Manifestação (emenda a inicial). Ocorre que a Autora juntou 

sua manifestação fora do prazo determinado na decisão de id. N. 

23851360 - Despacho, o que se mostra correta a 25905235 - Sentença. 

Portanto, embora rotulados declaratórios, os 27624100 - Embargos de 

Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que em tal 

decisório não há qualquer vício. Nesse sentido, a parte Embargante, 

inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do recurso 

adequado, uma vez que não se trata no caso, por certo, de contradição 

ou omissão, fato pelo qual entendo por bem, indeferir o pedido arguido no 

presente recurso. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos Embargos, 

e os rejeito 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: 1015284-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-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: 

1015284-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONNY ZIELASKO JUNIOR 

REQUERIDO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. Os 

embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão omissa 

ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. 

Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, 

isto é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Isto porque inexiste contradição, omissão ou obscuridade na decisão 

atacada, estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1011572-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011572-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIRI PEREIRA PADILHA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. 

Foram interpostos Embargos de Declaração no prazo legal, id. n. 

29750387 - Embargos de Declaração. Tal recurso tem como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a 

sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será contraditório o julgado 

que faz, na fundamentação, afirmações inconciliáveis, ou quando daquela 

não podia chegar logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que 

deixar de se pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, 

sobre matérias suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas 

de ofício". SLABI FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos 

Cíveis na Prática, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 29750387 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto 

porque inexiste contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada 

(28656635 - Sentença), estando a mesma correta e em plena legalidade, 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012166-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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: 

1012166-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO PAULO GARCIA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 
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Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados declaratórios, os 

embargos apresentados no id. N. 28246172 - Embargos de Declaração, 

não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do 

dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão atacada (27396480 - Sentença), 

estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1010367-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (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 SENTENÇA Processo: 

1010367-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMARA QUINTILIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME XVI 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de 

Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem como 

finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, 

dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados declaratórios, os 

embargos apresentados no id. N. 28783260 - Embargos de Declaração , 

não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do 

dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão atacada (28076016 - Sentença ), 

estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1014733-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014733-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração no prazo legal. Tal 

recurso tem como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de 

deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 29250603 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada (28076016 - 

Sentença), estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1017455-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GOMES 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:

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: 

1017455-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de 

Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem como 

finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, 

dissipando obscuridades ou contradições. "Haverá obscuridade quando o 

a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será contraditório o 

julgado que faz, na fundamentação, afirmações inconciliáveis, ou quando 

daquela não podia chegar logicamente ao dispositivo. Omissa será a 

sentença que deixar de se pronunciar, quer na fundamentação, quer no 

dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas partes ou que deveriam ser 

apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio 

de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, 

Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois 

bem. A Embargante pleiteia reforma da sentença por alegar autenticidade 

nos documentos apresentados na contestação por meio de telas de seus 

sistemas internos, sem, no entanto, apontar qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão juntada no id. N. 29045431 - 

Sentença. Portanto, embora rotulados declaratórios, os 29855332 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 

que em tal decisório não há qualquer vício. Nesse sentido, a parte 

Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do 

recurso adequado, uma vez que não se trata no caso, por certo, de 

contradição ou omissão, fato pelo qual entendo por bem, indeferir o pedido 

arguido no presente recurso. CONCLUSÃO. Por tais razões, conheço dos 

Embargos, e os rejeito 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014793-74.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (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: 

1014793-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALO DE 

OLIVEIRA RECONVINDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Foram 

interpostos Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Tal 

recurso tem como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de 

deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. Vejamos: 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 28925507 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto porque inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada (25037722 - 

Sentença ), estando a mesma correta e em plena legalidade, 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: 1016732-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACSSUEL NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-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: 

1016732-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MACSSUEL NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Foram interpostos Embargos de Declaração e 

contrarrazões no prazo legal. Tal recurso tem como finalidade completar a 

decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando obscuridades 

ou contradições. Vejamos: "Haverá obscuridade quando o a sentença 

deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, 

na fundamentação, afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não 

podia chegar logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que 

deixar de se pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, 

sobre matérias suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas 

de ofício". SLABI FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos 

Cíveis na Prática, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem. Embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 29575415 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Isto 

porque inexiste contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada 

(28396302 - Sentença), estando a mesma correta e em plena legalidade, 

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: 1020716-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-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: 

1020716-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SONIA REGINA DE SOUZA 

NEVES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Aduz a Autora 

que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela Reclamada há mais de 

20 (vinte) anos. Informa que foi surpreendida no mês de novembro de 

2019 com uma carta encaminhada pela Ré com a informação de que seu 

plano seria cancelado, sob a alegação de que a associação a qual faz 

parte se encontrava inapta e irregular na Receita Federal. Alega que 

procurou a Reclamada e informou que a associação vinculada a seu plano 

se encontra ativa e que faz diretamente os pagamentos das mensalidades 

do plano de saúde, mas a Ré negou a continuidade dos serviços nos 

termos do contrato anterior e lhe ofertou novas condições, segundo ela, 

não condizentes com sua realidade. Informa que se encontra doente e que 

tal situação vem lhe causando diversos percalços, razão pela qual 

interpôs a presente requerendo, em sede de urgência o deferimento da 

liminar para que a Reclamada continue fornecendo os serviços, nos 

moldes do contratado, sob pena de multa em caso de descumprimento. 

Requer, ainda, indenização por dano moral. A Reclamada aduz em sua 

defesa que não há dever de indenizar, pois a Associação dos Servidores 

Públicos de Várzea Grande, a qual a autora é vinculada, está Inapta 

perante a Receita Federal do Brasil, e que cabe rescisão do contrato 

tendo em vista que a Contratante perdeu a qualidade de elegibilidade para 

manutenção da contratação junto a Operadora (Unimed) . Dessa maneira, 

não houve nenhuma rescisão indevida por parte da Requerida e sim a falta 

de prestação de serviço de qualidade da intermediária contratante do 

plano de saúde junto a UNIMED CUIABÁ. Razão assiste a parte autora. 

Explico. No mérito, incontroverso que a requerente, aposentada e 

beneficiária do plano de saúde, há mais de 10 anos contribuiu para o plano 

empresarial “UNIMED PLUS ASSOC. E SINDICATO”, conforme a 

documentação juntada nos autos pela ré. O Incontroverso que a autora, 

aposentada preencheu o requisito temporal para manutenção no plano por 

tempo indeterminado, nos termos da fundamentação que segue. Dispõe o 

art. 31, caput, da Lei nº 9.656/98 que, "Ao aposentado que contribuir para 

produtos de que tratam o inciso I e o § Ia do art. Ia desta Lei, em 

decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é 

assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas 

condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência 

do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” 

Assim, é direito da requerente, atualmente aposentada, ser mantida no 

plano nos mesmos moldes de cobertura assistencial de que gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu 
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pagamento integral, independentemente do plano oferecido 

especificamente para os inativos. Importante acrescentar que, conforme 

declaração de ID 27721923 a autora realizava os pagamentos do plano a 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, portanto, não 

estava inadimplente com as mensalidades, temos que a autora não deu 

causa para a rescisão contratual, devido a sua adimplência com o plano. 

Dessa forma, a autora deve ser mantida no mesmo plano de saúde dos 

funcionários em atividade, desde que arque com o valor integral da 

prestação e, com efeito, estar submetida aos reajustes decorrentes da 

mudança de faixa etária. Conforme jurisprudência APELAÇÃO CÍVEL – 

PLANO DE SAÚDE – EX-EMPREGADO – APOSENTADO – R. Sentença 

determinou a manutenção do autor por prazo indeterminado em plano 

coletivo, mediante o pagamento do respectivo prêmio vigente aos 

funcionários em atividade – Insurgência da operadora ré, que argui 

ilegitimidade passiva "ad causam" e, no mérito, requer a reforma, alegando 

não haver abusividade em ser mantido plano de saúde diverso para os 

que se aposentam – NÃO CABIMENTO – Preliminar rejeitada, tendo em 

vista o disposto na Súmula 101 deste C.TJSP, que dispõe: "O beneficiário 

do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a operadora 

mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou 

associação de classe." – No mérito, a manutenção de um grupo separado 

para os planos de saúde dos empregados inativos constitui afronta à lei – 

Inteligência do art. 31 da lei 9.656/98 – Ao aposentado, que contribuiu por 

mais de 10 anos para o plano coletivo da empresa, deve ser assegurada a 

manutenção no plano de saúde coletivo empresarial com as mesmas 

condições e qualidade de assistência médica. Entretanto, não há direito 

adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano vigente à época do 

contrato de trabalho – Sentença de procedência mantida – Recurso da ré 

não  p rov ido . (TJ -SP -  AC :  10006914220168260614  SP 

1000691-42.2016.8.26.0614, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de 

Julgamento: 29/05/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/05/2019) Assim, configurada a falha na prestação do serviço da ré. No 

que se refere à reparação por dano moral, certo é que a responsabilidade 

das Reclamadas 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.” E dessa forma, verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, violando, assim, os princípios da dignidade humana 

e proteção ao consumidor: A situação vivenciada pela parte Reclamante 

trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento 

das situações cotidianas, especialmente porque a Reclamante ficou 

desamparada dos serviços médicos contratados. Dessa forma, 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 grave, se considerarmos que o contrato ainda estava 

vigente. A reclamada é empresa de atuação em âmbito nacional. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis 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)CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte 

Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem 

como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). (01/01/2020). 2)CONFIRMA a liminar 

deferida do ID. 27808116 para determinar que a Reclamada providencie “a 

manutenção do plano de saúde” no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00(cem reais), em caso de descumprimento desta decisão, ou não 

cumprimento da liminar. 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: 1001550-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NASCIMENTO DA COSTA (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)

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: 

1001550-29.2020.8.11.0002. AUTOR: SEBASTIAO NASCIMENTO DA 

COSTA REU: 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. A audiência de conciliação designada no 

presente feito restou prejudicada ante que a parte Requerente não 

compareceu ao ato, conforme termo de audiência (id. 29541490). Em que 

pese a justificativa apresentada 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 do Autor 

em qualquer tipo de audiência, visto que o mesmo não apresentou 

comprovantes de sua justificativa, apenas uma peça a qual informa que o 

mesmo apresentou problemas de saúde no dia do ato (ID. 30750440). Ex 

positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, I da Lei nº 9.099/95. Condeno ainda, a parte 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, em acordo com o 

Enunciado 28 do FONAJE. 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 
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sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON BATISTA DOS SANTOS (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: 

1001905-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADAILTON BATISTA 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 da lei nº 13.105/2015. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Requerida por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito 

de acordo com as normas já supracitadas, fato pelo qual, passo a analisar 

o mérito. Pleiteia o Autor a Ação de Declaratória 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, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a 

Reclamante juntou comprovante a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela empresa em 

questão. A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando 

que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pelo 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 o qual motivou a negativação, mas tão documentos os 

quais comprovam a apenas a existência da empresa em conjunto com 

telas sistêmicas, não apresentado sequer número do contrato acordado 

ou gravações telefônicas as quais comprovem o acordo. Assim, 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 exordial. A inserção do nome do Autor nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante consulta feita 

por meio eletrônico em conjunto com diversas reclamações apresentadas 

pela mesma. Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pela retirada 

do seu nome destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a 

empresa em questão incorreu na prática de um ato ilícito em face do 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor proporcionou a este Juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado dano moral. In casu, as provas apresentadas 

pelo Demandante comprova a existência de nexo causal entre o ato ilícito 

em conjunto com uma norma que corrobora o fato ilegal, ou seja, quando 

se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua 

comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo 

Autor. 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 do Reclamante ao 

pagamento de litigância de má fé, entendo que não deve prosperar, visto 

que a parte Ré tem o direito ao contraditório, não apresentando requisitos 

para o deferimento do pedido. Assim, indefiro o pedido de condenação da 

Requerida ao de litigância de má fé, por ser lícito as partes a apresentação 

de argumentos, mesmo que de forma não satisfatória. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito, e condenar a Requerida a pagar ao Requerente a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da homologação deste projeto de sentença. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, 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 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: 1002048-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002048-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS DE JESUS ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 o 
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Reclamante não compareceu ao ato, conforme termo de audiência (id. 

29542256). Assim, entendo que 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 do Autor em qualquer tipo de 

audiência. Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais de acordo com o 

Enunciado 28 do FONAJE. 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: 1002413-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE 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: 

1002413-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

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. A audiência de conciliação designada no 

presente feito restou prejudicada ante que o Reclamante não compareceu 

ao ato, conforme termo de audiência (ID. 29819420). Assim, entendo que 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 do Autor em qualquer tipo de audiência. Ex positis, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a parte Reclamante ao 

pagamento das custas processuais de acordo com o Enunciado 28 do 

FONAJE. 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: 1003193-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEYDE GRACIELA RIVERO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003193-22.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HEYDE GRACIELA RIVERO 

RAMOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 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 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, da lei nº 8.078/90, 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. Pois 

bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando 

aos autos a “Proposta de Abertura de conta” (ID 29870652), “Termo de 

Contratação de Pacote de Serviços” (ID 29870652) e fatura emitidas as 

quais comprovam a existência de movimentação financeira com o cartão 

de crédito, em conjunto com a contratação de serviços extras. Além disso, 

o contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada 

em comparação com os documentos juntados pela própria Autora 

(Procuração e documento pessoal) e termo de audiência. Que se diga que 

tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Requerida 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 da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. 

Importante ressaltar, a parte Requerida acostou comprovantes de que o 

montante em questão não foi quitado, demonstrando a existência do 

motivo para a inserção no órgão de proteção ao crédito, sendo certo que 

a Autora não logrou êxito em comprovar a quitação das faturas e, em 

especial, a que deu origem a restrição, visto que não apresentou 

documentos em sua exordial os quais comprovassem a inexistência da 

relação jurídica, muito menos a impugnação aos fatos trazidos pela 

empresa. 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 Requerida, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da 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 da parte Requerente, 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 (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 
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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: 1015459-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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 SENTENÇA Processo: 

1015459-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLARO DA SILVA 

REQUERIDO: CIELO 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 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 

o Reclamante a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização 

por danos morais e materiais, ao argumento que o montante adquirido nos 

meses de maio e de julho de 2019 não foram repassados ao mesmo. 

Carreado com a exordial, a parte Autora juntou comprovantes 

demonstrando o não recebimento do dinheiro devido, objeto da presente 

demanda. A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente, sendo que o prazo para o 

requerimento do montante sofreu a decadência, visto que há um prazo 

firmado em contrato. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. O 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 da relação jurídica, mas 

tão somente comprovantes da existência da empresa em conjunto com 

telas sistêmica. Ora, é dever da mesma a apresentação de um contrato 

firmado entre ambas, já que a empresa afirma que fez acordo com o 

Autor, porém, o contrato juntado não possui assinatura do Reclamante, 

não sendo possível afirmar que este acordo foi o acordado entre as 

partes (id.26945719). Logo, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada 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 

documento ao qual corrobore a afirmação de que o cliente em questão 

estava ciente do prazo para a solução dos estorvos, portanto, verdadeira 

a versão estampada na peça inaugural. Deste modo, razão assiste o 

Requerente que pugna pelo requerimento de pagamento dos débitos que a 

empresa deve. Além disso, a empresa em questão incorreu na prática de 

um ato ilícito em face do Autor, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o extrato da conta corrente de que 

não houve depósitos dos montantes apresentado pelo consumidor 

proporcionou a este Juízo a segurança necessária para o reconhecimento 

do alegado dano moral. In casu, as provas apresentadas pelo 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 pelo Autor. Outrossim, em relação aos danos materiais, o 

Autor assiste razão, em parte, visto que a Reclamada é obrigada a restituir 

o que não foi repassado ao consumidor, não sendo devida a quantia em 

dobro, haja que o Autor não comprovou que foi cobrado de quantia 

excessiva, logo, inviável o requerimento do recebimento em dobro. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino 

pela TOTAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar ao 

pagamento de débito no valor de R$106,00 (cento e seis reais) e condenar 

a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. 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 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: 1016203-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 SENTENÇA Processo: 

1016203-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE MARIA DE OLIVEIRA 

E SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que para a causa de maior complexidade, é 

incompetente este Juízo para a apreciação da mesma, como bem 

preleciona o artigo 3º, I da lei nº 9.099/95, fato pelo qual, passo ao 

julgamento. 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, 
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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 

“Termo de Adesão” (ID 28275107, pg. 02) e a cópia da identidade entregue 

a Requerida (ID 28275107, pg. 07), ou seja, a prova da existência de 

movimentação financeira em conjunto com a contratação de serviços 

extras. Além disso, o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Autora (Procuração e documento pessoal) e termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Requerida 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 

da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante 

da existência do débito. Importante ressaltar, a parte Requerida acostou 

comprovantes de que o montante em questão não foi quitado, 

demonstrando a existência do motivo para a inserção no órgão de 

proteção ao crédito, sendo certo que a Autora não logrou êxito em 

comprovar a quitação das faturas e, em especial, a que deu origem a 

restrição, visto que não apresentou documentos em sua exordial os quais 

comprovassem a inexistência da relação jurídica, muito menos a 

impugnação aos fatos trazidos pela empresa. 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 Requerida, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da 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 da parte 

Requerente, 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 (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: 1000435-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MALLONY ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000435-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MALLONY ALMEIDA DA 

CRUZ REQUERIDO: TIM CELULAR 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. Retificação do polo passivo: A 

reclamada pleiteia a retificação dos dados do processo para, ao invés de 

constar TIM CELULAR S/A, passe a constar como TIM S/A., inscrita no 

CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11, por ser a empresa incorporadora, fato 

pelo qual, acolho a preliminar para que seja retificado o polo passivo da 

presente demanda. 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 débitos 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 (id 

n. 28958018 – pág. 9). 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 sobre informações da internet e 

recebimento da segunda via do boleto para pagamento. A Reclamante 

apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que afirma que 

não realizou a contratação dos serviços que culminaram na restrição do 

seu nome. Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo não 

haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois na 

gravação apresentada o Reclamante demonstra ciência do vinculo jurídico 

com a Ré, sendo que, na oportunidade informou seu nome completo, CPF e 

data de nascimento, com o objetivo de recebimento da segunda via da sua 

fatura, em virtude de não ter recebido em sua residência. Destaco que tais 

informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava solicitando a 

segunda via da fatura, 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. Não 

tendo a reclamante comprovado a quitação dos débitos JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma 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. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005418-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTRA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005418-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SAMANTRA VICTORIA DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico o pedido da parte 

Autora pela desistência da presente demanda antes mesmo da citação da 

Ré, visto que é um direito concedido a Reclamante, não havendo indícios 

de má-fé ou lide temerária. (id. 29407972). Ex positis, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. VIII, 

da Lei nº 13.105/2015 e no Enunciado nº 90 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 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 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: 1017929-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA NARDES (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: 

1017929-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DENISE DA SILVA NARDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Devidamente intimada, 

a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de Tentativa de 

conciliação (ID 29430552), e assim sendo, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório, e portanto, 

dentro dos termos da lei, não tendo comparecido a audiência de 

conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LUKAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE 1005699-68.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: WESLEY LUKAS DE MELO Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. 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: 1019609-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO ELIONAY OBOLARIS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: 

1019609-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IAGO ELIONAY OBOLARIS 

RAMOS REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 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 o Reclamante não compareceu ao ato, 

conforme termo de audiência (id. 29214229). Assim, entendo que 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 do Autor em qualquer tipo de audiência. Ex positis, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a parte Reclamante ao 

pagamento das custas processuais de acordo com o Enunciado 28 do 

FONAJE. 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. 
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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: 1001876-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001876-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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. Valor 

da causa: o valor atribuído à causa (R$ 476,21) pela Reclamante não 

condiz com o proveito econômico pretendido pela mesma, vez que sugere 

a condenação da reclamada ao pagamento dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Logo, com amparo no que preconiza o artigo 

292, §3º do CPC/2015, retifico o valor da causa para o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, vez que não 

utilizou os serviços da Ré. Carreado com a petição inicial, a parte Autora 

juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

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$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (29/07/2019). 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. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do 

CPC/2015, retifico o valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 
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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: 1016557-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE SABINE DE ALMEIDA (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: 

1016557-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILCE SABINE DE ALMEIDA 

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 CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a procuração. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1004641-30.2020.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004641-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO BARROS 

CARNEIRO 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, 
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igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004595-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA OLIVEIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 
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da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016456-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARECA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA ME - ME (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: 

1016456-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO BATISTA VAZ DA 

SILVA REQUERIDO: CARECA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA ME - 

ME 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 Reclamada não compareceu 

ao ato, conforme termo de audiência (ID. 29431751). Assim, entendo que a 

empresa em questão deva ser declarada revel por imperativo legal do 

art.20 da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a decretação desse instrumento, 

visto o não comparecimento da parte Ré em qualquer tipo de audiência, 
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devendo todos os fatos alegados na exordial serem declarados como 

verdadeiros, pois claras são as provas apresentadas pelo Reclamante em 

seu direito. Dessa forma, opino pela decretação da Revelia da Reclamada, 

com fulcro no art art.20 da lei supracitada. Logo, entendo pelo julgamento 

favorável ao Autor, e assim, pelo exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, para determinar a devolução do valor pago pelo 

Requerente no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), que deverá ser 

atualizado pelo acrescido de correção monetária pelo índice INPC deste a 

data da aquisição dos produtos e juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação, e ainda a condenar a Requerida a pagar ao Requerente e a 

quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS e o mesmo valor a título de danos materiais, acrescidas de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da homologação deste projeto de sentença. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

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 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: 1012394-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIN CRISTINI SUASSUNA 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 DO BRASIL S.A. (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012394-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IASMIN CRISTINI SUASSUNA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003669-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AHGTA LORRANY LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: 

1003669-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: AHGTA LORRANY LIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 
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apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No 

intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 
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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: 1003995-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MANOEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003995-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALDOMIRO MANOEL DE 

MORAES 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: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 
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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: 1004673-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA 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 SENTENÇA Processo: 

1004673-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANDIRA RIBEIRO 

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. 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: 1004661-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DE SOUZA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004661-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 
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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: 1004016-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004016-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO ANTONIO 

MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Parcelamento de Dívida”, estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto do Termo de Confissão de 

Dívida), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento de cada fatura, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004105-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA DA SILVA ARRUDA SAMPAIO (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: 

1004105-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARIANE CRISTINA DA SILVA 

ARRUDA SAMPAIO 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, 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 
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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: 1004503-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANE VIEIRA (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: 

1004503-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSSANE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Apenas registro que 

a parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros dos órgãos de restrição ao crédito. A parte Reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

inadimplentes. A parte Reclamada na sua Contestação opôs-se à 

pretensão reparatória, sob o argumento de que o débito existe e decorre 

de legítima contratação dos serviços de concessão de energia elétrica e 

que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte Autora aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. A parte Reclamada está com razão, como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes. A Reclamada demonstra que nos autos 

8014728-28.2017.811.0002, em que a parte Autora litigou contra terceiros, 

o comprovante de endereço apresentado pela própria Reclamante é uma 

fatura emitida pela Energisa. Verifica-se, pois, que a parte Reclamante tem 

ciência do vínculo entre as partes e da prestação do serviço, tanto é que 

juntou uma fatura em seu nome em outro processo. A inadimplência da 

parte Autora justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

Reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte Reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte Reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má fé da parte Reclamante. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte Reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

Reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência da parte Reclamante é flagrante neste 

caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de 

produtos/serviços que adquiriu da parte Reclamada. Restando claro que o 

débito existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte 

Reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que a parte Reclamante, não quitou o débito em aberto 

perante a Ré, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante 

a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento de cada fatura, acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da citação. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004479-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PROENCA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004479-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETH PROENCA DE 

SOUZA 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. 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: 1001821-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA BALESTEIRO OAB - 057.019.791-05 

(REPRESENTANTE)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (INTERESSADO)

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: 

1001821-38.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: LARISSA DA SILVA 

BALESTEIRO INTERESSADO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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 
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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: 1015758-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015758-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
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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 existente no nome da parte autora, que serve para fixar 

o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004228-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA ROCHA (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 SENTENÇA Processo: 

1004228-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 
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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 existente no nome da parte autora, que serve para fixar 

o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018930-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018930-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA PATRICIA DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 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. 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 Promovente 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, extraído de site de internet, juntado no mov. 1. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte 

Reclamante e a Plena Moveis . Neste sentido, por ter sido cessionária dos 

créditos, afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. 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 
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devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito 

por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, 

deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que 

subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica 

no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

Reclamante. Não há dúvida de que a conduta do Reclamado provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo sem possuir qualquer 

vínculo com o Reclamado, teve o seu nome negativado de forma indevida 

perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 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. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIENE DE SOUZA VALERIO (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: 

1001958-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA EDIENE DE SOUZA 

VALERIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

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 

(grafotécnica). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 323 de 391



Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e documento 

pessoal apresentado no ato da contratação (ID nº 29880201), relatório de 

chamadas (ID n. 29880204) 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. 

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. Isso porque, a empresa Reclamada apresentou também em sua 

defesa as telas sistêmicas que demonstram a quitação das faturas por 

longo período, o que afasta a existência de fraude praticada por terceiros. 

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 Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

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: 1018200-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALIENE DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 

1018200-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THALIENE DOS SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com a procuração. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 
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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: 1009699-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1009699-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIELE GONCALVES 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com a procuração. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017958-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON AMARILDO MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1017958-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERTON AMARILDO 

MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com a procuração. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 
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JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020805-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-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: 

1020805-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GERSON SULZBACHER 

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. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Isso porque cumpria à 

Reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar vistorias e 

elaborar laudos, comprovando a tese do aumento do consumo de energia 

pela parte Reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia 

técnica especifica. Mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual visa a declaração 

de inexistência das faturas nos valores de R$ 3.482,27 (outubro/2019), R$ 

2.793,06 (novembro/2019), R$ 3.327,50 (dezembro/2019) e R$ 8.806,50 

(dezembro/2019), em razão dos valores cobrados serem exorbitantes em 

relação à media de seu consumo. Afirma que teve seu fornecimento de 

energia elétrica suspenso no dia 23/12/2019. Desse modo, pugna pelo 

restabelecimento do serviço de energia elétrica e a declaração de 

inexistência das faturas indevidas, bem como a condenação da Ré em 

danos morais. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte 

Reclamada apresentou Contestação no prazo legal e argumenta que 

houve a constatação de irregularidade no medidor do Autor em 

15/08/2019, sendo que as faturas emitidas posteriormente foram emitidas 

corretamente por meio de leitura do medidor. Afirma que o medidor não 

possui defeito, haja vista que a irregularidade encontrada era externa ao 

medidor. Assim, afirma que os valores cobrados de R$ 3.482,27 

(outubro/2019) e R$ 2.793,06 (novembro/2019) são referentes ao 

consumo do Autor e os valores de R$ 3.327,50 (dezembro/2019) e R$ 

8.806,50 (dezembro/2019) são em virtude da recuperação de consumo 

decorrente da irregularidade encontrada em 15/08/2019. Por conseguinte, 

crendo na inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo julgamento 

improcedente dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não merece 

proceder. A análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de consumo de energia elétrica que destoa 

do valor médio de consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a 

título de argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, 

aduz que as faturas questionadas são provenientes da regular leitura do 

medidor, bem como da recuperação do consumo. Neste sentido, a parte 

Requerida nada mais faz do que, tentando convencer do acerto das 

atividades desenvolvidas, validar a sua própria medição, o que retrata 

senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa o campo das 

meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação do alegado. 

Isso porque, muito embora a Ré alegue que ocorreram irregularidades na 

medição do consumo em 15/08/2019, observo que em 13/01/2020 foi 

constatado pela própria Ré que o medidor estava danificado, sendo 

realizada a substituição do medidor para aferição no dia 18/02/2020 (id n. 

28166963), todavia o laudo com o resultado dessa aferição não foi 

acostado aos autos pela Ré. Assim, a discrepância da quantidade de 

energia elétrica faturada nos meses de Outubro e Novembro de 2019, em 

comparação com os meses anteriores e, inclusive com a fatura emitida em 

Dezembro de 2019 (R$ 276,16), deixam aflorar as inconsistências no agir 

da Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem 

em exigência de valores que advieram de procedimentos realizados ao 

arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que ofende a 

dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança, ao ter suspenso um 

serviço público essencial, como se qualifica a energia elétrica. A empresa 

Reclamada argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as 

normas que regem a espécie, além de que, pelo fato de ser uma 

concessionária, sua atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do 

Poder Concedente, os quais devem ser estritamente cumpridos por seus 

agentes na prestação dos serviços inerentes à concessão. Em se 

tratando de relação de consumo, e alegando a parte Autora que não 

consumiu a energia apontada pela concessionária, caberia à Reclamada 

comprovar o ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. 

Isto porque em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional 

que justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à Concessionária, devendo ser revisada a cobrança dos 

débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer regularidade no medidor de consumo da unidade consumidora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade das 

faturas referente aos meses de Outubro e Novembro de 2019, bem como 

as faturas de recuperação de consumo emitidas em Dezembro de 2019. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 326 de 391



Para tanto, deve ser determinado o refaturamento das faturas dos meses 

de Outubro/2019 e Novembro/2019, pela média dos meses anteriores. 

Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. 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 

tentou solucionar a questão administrativamente e judicialmente, no 

entanto, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso. 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. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 a liminar 

deferida no ID n. 27897006 e: 1. Declarar a inexistência dos seguintes 

débitos: R$ 3.482,27 (outubro/2019), R$ 2.793,06 (novembro/2019), R$ 

3.327,50 (dezembro/2019) e R$ 8.806,50 (dezembro/2019); 2. Determinar 

o refaturamento das faturas referente aos meses de Outubro/2019 e 

Novembro/2019, no percentual da média da Unidade Consumidora da parte 

Autora, anterior aos aumentos discutidos; 3. Condenar a empresa 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir 

da publicação sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018997-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHIANE MARQUES DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-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: 

1018997-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CHRISTHIANE MARQUES 

DAMACENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Alega a parte Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/2575307-0. Afirma que foi surpreendido com a 

cobrança no valor de R$ 1.213,56. Todavia, não concorda com a 

afirmação de constatação de fraude da empresa Ré, tendo em vista que o 

imóvel teria ficado fechado por alguns meses, razão pela qual houve a 

queda no consumo. Desse modo, pugna pela declaração de inexistência 

do débito mencionado e devolução do valor pago, além da condenação da 

reclamada ao pagamento da indenização por danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada 

apresentou defesa, na qual alega que o valor cobrado trata-se de uma 

diferença de consumo apurada em decorrência de irregularidade 

encontrada na unidade consumidora. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte Reclamante. Pois bem. 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. Entrementes, 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, além de 

seguir todo o procedimento determinado pela ANEEL. 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 em seu artigo 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. A par dessas premissas, tenho que a 

documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar 

a cobrança no valor total de R$ 1.213,56. (um mil, duzentos e treze reais e 

cinquenta e seis centavos), mormente porque que ela sequer mencionou, 

na contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a 

apurar o não faturamento. Assim, no presente caso, além do termo de 

inspeção e ocorrência, a Reclamada não traz qualquer prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária, pois está desacompanhada de documentos que 

comprovem a apuração do valor supostamente recuperado. Nesse 

contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

Reclamada, 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: ESTADO DE 
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MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000840-96.2015.8.11.0003 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A DIFERENÇA NO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA 

IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS 

PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – 

MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

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 Reclamada, 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. Ademais, cabe destacar 

que muito embora a empresa Reclamada alegue que o débito é decorrente 

da recuperação de consumo, observo que após a realização da vistoria e 

regularização do suposto desvio em 25/04/2019 (id n. 29497584), a 

unidade consumidora permaneceu registrando consumo baixo, conforme 

consta no histórico apresentado pela própria Reclamada (ID n. 29481238). 

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. A respeito: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Configura dano moral a 

realização de cobrança indevida e a interrupção da prestação do serviço, 

se não houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi 

praticada pelo consumidor, para impedir a correta aferição do uso. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso, observada a capacidade 

econômica do ofensor e as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha na prestação 

de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do 

CDC). Por conseguinte, os débitos em questão devem ser declarados 

inexistentes pelos fatos já expostos. Pleiteia a parte requerente a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem a 

inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de meios vexatórios ou 

ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços prestados, não 

configura dano moral in re ipsa. A Turma Recursal Única e o Tribunal de 

Justiça também já se manifestaram a respeito: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA 

INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples 

cobrança de débito, ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição 

de crédito ou a utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re 

ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 

1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM 

DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO 

DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à 

origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, 

ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela 

relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado 

como inexistente. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do 

nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é 

capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (Ap 

27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) Portanto, 

diante do exposto e considerando ainda que não há nos autos prova de 

qualquer fato que possa ser considerado vexatório ou ultrajante e não 

tendo ocorrido a negativação do nome da parte Reclamante ou a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, entendo que não se 

encontra caracterizado o dano moral. Ante ao que dos autos consta, forte 

no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito ora 

impugnado, no valor de R$ 1.213,56. (um mil, duzentos e treze reais e 

cinquenta e seis centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. 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: 1001011-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVA SOARES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (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: 

1001011-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IVA SOARES DOS REIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Alega a parte Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/2054674-3. Afirma que teve seu fornecimento de 

energia elétrico suspenso e seu nome negativado em virtude da cobrança 

indevida das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 

337,84(trezentos trinta e sete reais oitenta e quatro centavos), R$ 14,49 

(quatorze reais quarenta e nove centavos) e R$30,49(trinta reais quarenta 

e nove centavos). Desse modo, pugna pela declaração de inexistência 

dos débitos mencionados, bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento da indenização por danos morais. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou defesa, 

na qual alega que o valor cobrado trata-se de uma diferença de consumo 

apurada nos meses de 05/2019 e 06/2019 em decorrência de 

irregularidades encontradas na unidade consumidora na vistoria realizada 

no dia 11/06/2019. Desse modo, pugna pela improcedência da demanda. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte Reclamante. Pois bem. 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. Entrementes, 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, além de seguir todo o procedimento determinado 

pela ANEEL. 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 em seu artigo 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. A par dessas premissas, tenho 

que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 

embasar a cobrança no valor total de R$ 382,73 (trezentos e oitenta e dois 

reais e setenta e três centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento. Assim, no presente caso, além do termo 

de inspeção e ocorrência, a Reclamada não traz qualquer prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária, pois está desacompanhada de documentos que 

comprovem a apuração do valor supostamente recuperado. Nesse 

contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

Reclamada, 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: ESTADO DE 

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000840-96.2015.8.11.0003 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A DIFERENÇA NO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA 

IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS 

PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – 

MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

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 Reclamada, 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. Ademais, cabe destacar 

que muito embora a empresa Reclamada alegue que o débito é decorrente 

da recuperação de consumo dos meses 05/2019 e 06/2019, observo que 

após a realização da vistoria e regularização do suposto desvio em 

11/06/2019, a unidade consumidora permaneceu registrando consumo 

baixo no mês de 07/2019, conforme consta no histórico apresentado pela 

própria Reclamada (ID n. 29485497). 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. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a interrupção 

da prestação do serviço, se não houver prova de que a irregularidade no 

medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para impedir a correta 

aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais 

como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha 

na prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade 

objetiva (art. 14, do CDC). Por conseguinte, os débitos em questão devem 

ser declarados inexistentes pelos fatos já expostos. Pleiteia o requerente 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, em razão da cobrança indevida, bem como por ter tido o seu 

fornecimento suspenso, bem como seu nome incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. 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$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 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, 
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para: 1. Declarar inexistente os débitos no valor total de R$ 382,73 

(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), referente a 

recuperação de consumo apurado em junho de 2019; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora 

de 1% (um por cento) ambos 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 para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013876-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: HAMILTON PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Alega a parte Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/2193926-9. Afirma que em Agosto de 2019 recebeu 

fatura no valor de R$ 16.696,30, referente a recuperação de consumo do 

período de fevereiro de 2017 a maio de 2019. Desse modo, ajuizou à 

presente demanda objetivando a declaração da inexistência do débito, 

haja vista tratar-se de cobrança indevida, em razão de ter sido constatada 

a irregularidade no medidor, bem como o recebimento de indenização por 

danos morais. Concedida a antecipação da tutela no id n. 26559875. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

Reclamada alega em sua peça de defesa que o valor cobrado trata-se de 

uma diferença de consumo apurada em decorrência de defeito no medidor 

de consumo. Assim, pugna pela improcedência da demanda. A reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte Reclamante. Pois bem. 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. Entrementes, 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, além de 

seguir todo o procedimento determinado pela ANEEL. 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 em seu artigo 137. A par dessas premissas, tenho que a 

documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar 

a cobrança no valor total de R$ 16.696,30 (dezesseis mil, seiscentos e 

noventa e seis reais e trinta centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento, bem como não há nos autos qualquer 

comprovação de que o defeito apurado no laudo do INMETRO decorre de 

conduta da parte Autora. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação da 

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: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Destaquei. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE TUTELA ANTECIPADA. FATURAS COM 

VALORES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMO MÉDIO DA AUTORA. 

DÉBITO INJUSTIFICADO PELA RÉ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA 

ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO MEDIDOR, MAS SEM NEXO DE 

CAUSALIDADE COM QUALQUER CONDUTA DA AUTORA. DANO NO 

EQUIPAMENTO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AUTORA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA 

MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA 

ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.º E 11, DO CPC). 

Apelação não provida, com determinação. (TJSP – Apelação Cível n. 
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1008273-02.2016.8.26.0224 - Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado – Relator: Cristina Zucchi - Data do julgamento: 15/01/2013 - Data 

de publicação: 31/03/2020). Destaquei. 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 Reclamada, 

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. A 

respeito: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Configura dano moral a 

realização de cobrança indevida e a interrupção da prestação do serviço, 

se não houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi 

praticada pelo consumidor, para impedir a correta aferição do uso. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso, observada a capacidade 

econômica do ofensor e as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha na prestação 

de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do 

CDC). Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Os danos morais também são devidos, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, haja vista que tentou solucionar a questão 

administrativamente por meio do PROCON, - embora não na cifra 

inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços 

e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

reparação moral deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 

culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 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, para: 1. Confirmar a liminar anteriormente deferida; 2. 

Declarar inexistente os débitos nos valores de R$ 16.696,30 (dezesseis 

mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos), referente a 

recuperação de consumo; 3. Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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 da citação, e; 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003135-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIELI FEITOSA DO 

AMARAL REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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 
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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 existente no nome da parte autora, que serve para fixar 

o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016622-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016622-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIRIAN FREITAS SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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 
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de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012620-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE AUGUSTO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 

1012620-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE AUGUSTO DOS 

SANTOS CHAVES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. 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 
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partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e 

Lojas MARISA. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos da 

Loja, afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Alega que a parte Autora foi previamente notificada 

por meio de Notificação juntada, além de a dívida cobrada originar de 

contrato inadimplido junto a FINANCIADORA a qual cedeu o crédito para a 

empresa Ré (ausência de responsabilidade civil). Reitera-se que a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o 

Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o 

crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. 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. Noutras palavras, há a 

comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se registre que o 

citado documento segue devidamente assinado, sendo absolutamente 

idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a constante no 

documento pessoal da parte autora. 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. No que se refere ao pedido de desistência 

formulado pela parte Reclamante, este não merece ser acolhido, em 

decorrência da litigância de má-fé DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no 

art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 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, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019875-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IGOR VINICIUS NASSARDEN 

BRUGNOLI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas apresentaram 

contestação, no prazo legal. Passo a decidir. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 330, I, do C.P.C.. A reclamante pretende ver a 

reclamada condenada ao pagamento de danos morais e materiais. Alega 

que adquiriu pacote de passagem aéreo internacional junto a reclamada no 

valor de R$ 5.282,20 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte 

centavos). Afirma que por motivos pessoais houve desistência da 

passagem de volta, sendo requerido o cancelamento da mesma com 30 

dias de antecedência. Diz que a empresa reclamada negou o reembolso 

do valor pago, sob o fundamento de clausula contratual que impede o 

reembolso do valor pago em caso de desistência após iniciada a viagem. 

A reclamada, em contestação, afirmam, em suma, a ausência de ato ilícito 

em razão da existência de clausula contratual com previsão de não 

reembolso do valor pago. Pois bem. Compulsando os autos observo que 

não assiste razão a parte reclamada. Isso porque, muito embora o 

contrato firmado conste clausula de não reembolso após iniciado o trajeto 

(id n. 27394371 – pág. 6 – clausula 4.3), o Código Civil traz previsão 

expressa quanto a possibilidade de desistência do transporte no curso da 

viagem, vejamos: Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato 

de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do 

valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em 

tempo de ser renegociada. §1º Ao passageiro é facultado desistir do 

transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a 

restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que 

provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. Desse 

modo, deve ser observado a abusividade da clausula contratual que 

determinou que o pacote turístico adquirido não é reembolsável após 

iniciado o trajeto. Até mesmo porque, a parte Autora requereu a 

desistência da passagem com 30 dias de antecedência, bem como a 

empresa Ré não comprovou qualquer prejuízo. Nesse sentido, destaco o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. RESCISÃO DE CONTRATO POR 

INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E 

TAXA DE SERVIÇO QUE CUMULADAS QUE PERFAZEM 25% DO VALOR 

DO PACOTE. COBRANÇA DE PENALIDADES QUE SE MOSTRA 

EXCESSIVA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM COM ANTECEDÊNCIA DE QUASE 

60 DIAS. BENEFICIAMENTO DA RÉ COM O CRÉDITO DA AUTORA E NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS COM A SUA DESISTÊNCIA. MANTIDA 

APENAS A MULTA CONTRATUAL DE 10% E AFASTADA A TAXA DE 

SERVIÇOS DE 15%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008485633, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 

29-04-2019) Por outro lado, deve ser observado que a parte Autora, por 

questões pessoais, desistiu voluntariamente do trecho de volta do pacote 

turístico adquirido, razão pela qual deve ser realizado o reembolso do 

valor pago, todavia, não na sua totalidade. Por conseguinte, entendo válida 

a cobrança de multa pela desistência da parte autora no percentual de 

10% (dez por cento) quanto ao trecho desistente. Desse modo, deve a 

empresa Ré proceder com a restituição do valor de R$ 2.323,98 (dois mil, 

trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). Quanto ao dano 

moral pleiteado pela reclamante, verifico que o cancelamento da passagem 

de volta se deu por livre vontade da mesma e, deste modo, não enseja a 

indenização. A configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos 

atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, 

posto que não houve qualquer comprovação de abalo à sua honra, sendo 

de se concluir que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero 

aborrecimento do cotidiano, não havendo em que se falar em danos 

morais. Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino pela PARCIAL 
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PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que a Ré restitua 

ao Autor o valor de R$ 2.323,98 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e 

noventa e oito centavos), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009754-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARLUSA MATTOS FREITAS 

MONTEIRO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e 

Pernambucanas. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos da 

Loja, afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Alega que a parte Autora foi previamente notificada 

por meio de Notificação juntada, além de a dívida cobrada originar de 

contrato inadimplido junto a Loja, a qual cedeu o crédito para a empresa Ré 

(ausência de responsabilidade civil). Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

sendo documentos devidamente assinados. 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. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no documento pessoal da parte autora. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013770-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILENE LUCIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
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Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal 

Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. 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 

pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida a 

refaturar a fatura de julho de 2019, com a restituição em dobro do valor 

pago a maior, além da condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, por defeituosa prestação de serviços. Alega que alugou o 

imóvel em junho de 2019, oportunidade em que requereu a transferência 

de titularidade da UC junto a concessionária Ré, todavia a cobrança 

realizada na fatura com vencimento em julho de 2019 é ilícita, uma vez que 

está sendo cobrada por consumo superior ao registrado em seu relógio. 

Realizada audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. Opondo-se 

à pretensão reparatória, a parte reclamada em sua defesa, alega que em 

razão da impossibilidade da leitura do medidor, houve a cobrança pela 

média de consumo, sendo que, a cobrança feita a maior foi devidamente 

compensada na fatura do mês seguinte. Afirma que não cometeu ato ilícito 

e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Pois muito bem. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido. Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Apesar do reclamante 

afirmar que houve cobrança indevida na fatura de julho de 2019, a 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL em seu artigo 87, prevê a possibilidade 

de faturamento pela média de consumo, bem como a recuperação do 

consumo ou abatimento quando realizada a leitura real do consumo. Desse 

modo, entendo que não houve qualquer ilícito cometido pela empresa Ré. 

Consoante históricos de consumo e leitura apresentados pela Ré, no mês 

de julho de 2019 houve o faturamento pela média de 228kWh, em razão da 

impossibilidade de leitura, sendo que, a leitura anterior (junho/2019) o 

medidor registrou 32.975 que somado a média apurada constou em 

sistema que o medidor supostamente estaria em 33.203. Todavia, apesar 

da cobrança em julho/2019 estar superior ao consumido, no mês seguinte 

(agosto/2019), constatado que o medidor registrava 33.233, houve o 

acerto no faturamento, razão pela qual o Autor foi cobrado apenas pelos 

30kWh consumido (33.233 – 32.975 – 228 = 30). Desse modo, observo 

que a empresa Ré agiu em concordância com as regras determinadas pela 

ANEEL na Resolução n. 414/2010 e, assim, não há se falar na ocorrência 

ato ilícito e muito menos em restituição em dobro do valor pago e danos 

morais. 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 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002318-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARTA GOMES ALBERTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque é inviável a realização de qualquer pericia, 

uma vez que, consta no termo de ocorrência apresentado pela Ré que 

houve a regularização da unidade consumidora. Alega a parte Reclamante 

em sua exordial que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2544653-5. 

Afirma que teve seu fornecimento de energia elétrico suspenso em virtude 

da cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo nos 

valores de R$ 344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos) e R$ 2.202,63 (dois mil duzentos e dois reais e sessenta e três 

centavos). Desse modo, pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos mencionados, bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento da indenização por danos morais. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou defesa, 

na qual alega que o valor cobrado trata-se de uma diferença de consumo 

apurada nos meses de 08/2017 e 04/2019 em decorrência de 

irregularidades encontradas na unidade consumidora na vistoria realizada 

no dia 01/04/2019. Desse modo, pugna pela improcedência da demanda. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte Reclamante. Pois bem. 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. Entrementes, 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, além de seguir todo o procedimento determinado 

pela ANEEL. 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 em seu artigo 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. A par dessas premissas, tenho 

que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 
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embasar a cobrança no valor total de R$ 2.547,49 (dois mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), mormente porque que 

ela sequer mencionou, na contestação, a existência de procedimento 

bilateral regular apto a apurar o não faturamento. Assim, no presente 

caso, além do termo de inspeção e ocorrência, a Reclamada não traz 

qualquer prova de que processo tramitou com o pleno conhecimento do 

consumidor, situação em que fragiliza consubstancialmente a prova da 

irregularidade noticiada pela concessionária, pois está desacompanhada 

de documentos que comprovem a apuração do valor supostamente 

recuperado. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, 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: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

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 Reclamada, 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. Ademais, cabe destacar 

que muito embora a empresa Reclamada alegue que o débito é decorrente 

da recuperação de consumo dos meses 08/2017 a 04/2019, observo que 

após a realização da vistoria e regularização do suposto desvio em 

01/04/2019, a unidade consumidora permaneceu registrando consumo 

baixo e semelhantes aos meses anteriores a vistoria, conforme consta no 

histórico apresentado pela própria Reclamada (ID n. 29944661). 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. A respeito: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Configura dano moral a 

realização de cobrança indevida e a interrupção da prestação do serviço, 

se não houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi 

praticada pelo consumidor, para impedir a correta aferição do uso. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso, observada a capacidade 

econômica do ofensor e as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha na prestação 

de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do 

CDC). Por conseguinte, os débitos em questão devem ser declarados 

inexistentes pelos fatos já expostos. Pleiteia o requerente a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida, provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em razão 

da cobrança indevida, bem como por ter tido o seu fornecimento 

suspenso, que apenas foi restabelecido por meio de decisão judicial. 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. 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$ 3.000,00 (três mil 

reais). 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, para: 1. Confirmar a liminar deferida no 

id n. 28386481 e id n. 28413258; 2. Declarar inexistente os débitos no 

valor total de R$ 2.547,49 (dois mi, quinhentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos), referente a recuperação de consumo apurado 

em abril de 2019; 3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos 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 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002518-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERSON SANTANA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito nos valores de R$ 238,95 (duzentos e trinta e oito reais e 

noventa e cinco centavos), R$ 389,64 (trezentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), R$ 398,90 (trezentos e noventa e oito reais 

e noventa centavos), R$ 369,91 (trezentos e sessenta e nove reais e 

noventa e um centavos) e R$ 446,68 (Quatrocentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e oito centavos). Alega a parte reclamante que nunca 

teve qualquer negociação com a Reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais. A parte reclamada em contestação alegou, 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, 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 mais recente foi 

em 18/01/2017, sendo a ação proposta em 28 de janeiro de 2020, 

portanto, já se encontrava 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, nos valores de R$ 238,95 

(duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), R$ 389,64 

(trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), R$ 

398,90 (trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), R$ 369,91 

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e R$ 446,68 

(Quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 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 

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: 1002524-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002524-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINA APARECIDA COSTA 

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 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 
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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, pois 

não possui vinculo jurídico com a 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, alegando, em suma, a existência do débito e ausência 

de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 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 

a existência do débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora no id n. 28462498 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. Isso porque, conforme 

consta no referido documento, a parte Autora possui dois registros em 

seu nome, no entanto, não consta a data das inclusões, mas apenas a 

data de vencimento do débito. Assim, o mencionado documento não detém 

credibilidade, pois existem outros débitos em nome do Reclamante, não 

podendo ser afirmado qual foi inscrito primeiro para a correta analise da 

aplicação ou não da Sumula 385 do STJ. Desse modo, 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. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

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: 1002607-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA NOGUEIRA (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: 

1002607-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMA NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A 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 oriunda de relação jurídica inexistente, bem como pela 

não reconhecimento dos débitos. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo legal, 

afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem de 

lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. Ademais, em consulta a 

outras demandas ajuizadas pelo Reclamante, verifico que o documento 

comprobatório de endereço pessoal utilizado no ajuizamento foi a fatura 

de consumo de energia elétrica fornecida pela empresa Reclamada. A 

demanda diversa a que me refiro é a de número: 

1000486-86.2017.8.11.0002 (id n. 4686986), por exemplo, revelando, 

portanto, ser legítima a utilização da unidade consumidora, unidade esta 

que pelo consumo não adimplido, ensejou os débitos que ora se discute na 

presente demanda. Não há como admitir o desconhecimento alegado pela 

Reclamante quanto à relação jurídica aqui discutida. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito 

em questão, entendo a licitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo 

legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em questão, não há se 

falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 
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inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte do Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, 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 

legitimidade dos débitos em questão. Por via de consequência, 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: 1019873-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE CAMPOS (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:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1019873-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO GONCALO DE CAMPOS 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e 

Lojas Marisa. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos da Loja, 

afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da 

parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe 

recaia. Alega que a parte Autora foi previamente notificada por meio de 

Notificação juntada, além de a dívida cobrada originar de contrato 

inadimplido junto a Loja, a qual cedeu o crédito para a empresa Ré 

(ausência de responsabilidade civil). Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

sendo documentos devidamente assinados. 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. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no documento pessoal da parte autora. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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 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: 1003963-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MARIA DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1003963-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LEILIANE MARIA DE SENE 

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. 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.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em contestação (ID nº 30341548), tenha requerido a 

designação da audiência de instrução, 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 a preliminar arguida por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora no ID n. 28939889 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito ora discutido, razão pela qual, reitero que o 

mencionado documento não detém credibilidade. A Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), 

motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como 

uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de 

indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é 

possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência dos débitos mencionados na exordial e, 

determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte 

Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

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 

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: 1003996-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003996-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA 

CAMPOS 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 CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 
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provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010788-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010788-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019975-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIALE FIALHO EGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1019975-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAIALE FIALHO EGUEIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc Trata-se de ação consumerista 

postulando indenização por danos morais em razão de suposta 

negativação indevida em nome da parte autora junto ao cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de residência atual 

(recente), a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem 

nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. 

Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da 

presente demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no 
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art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019010-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX 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: 

1019010-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISRAEL LOPES REQUERIDO: 

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista postulando indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida em nome da parte autora junto ao cadastro 

de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço atual, a 

parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem nada 

manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. Diante do 

exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da presente 

demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, 

inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY CANAVARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001044-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSINEY CANAVARROS DE 

ARRUDA REU: OI S.A Vistos, etc Trata-se de ação consumerista 

postulando indenização por danos morais em razão de suposta 

negativação indevida em nome da parte autora junto ao cadastro de 

inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço atual, a 

parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem nada 

manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. Diante do 

exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da presente 

demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, 

inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017649-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE ESPIRITO SANTO MODESTO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017649-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ZENILDE ESPIRITO SANTO 

MODESTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc Trata-se de 

ação consumerista postulando indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida em nome da parte autora junto ao cadastro 

de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço atual, a 

parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem nada 

manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. Diante do 

exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da presente 

demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, 

inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003811-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS TAYANE DE SOUZA (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: 

1003811-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THAYS TAYANE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos 

autos o termo de confissão de divida e documentos pessoais 

apresentados no ato da renegociação (id n. 30384097), além do histórico 

de contas, estando o documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Assim, entendo que resta 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica, por meio do 

instrumento de confissão de divida, que é referente a mesma UC 

constante no histórico de contas apresenta pela Reclamada, bem como 

entendo estar comprovada a legitimidade do débito em questão, pois 

tratar-se do exato valor da fatura vencida em 08/06/2019 não adimplidas, 

logo, entendo pela licitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto 

a relação contratual quanto o débito em questão, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, certamente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018821-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FERNANDA CARVALHO DO NASCIMENTO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018821-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERIKA FERNANDA 

CARVALHO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista postulando indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida em nome da parte autora junto ao cadastro 

de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de endereço atual, a 

parte autora permaneceu inerte deixando escoar o prazo sem nada 

manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o presente feito. Diante do 

exposto, opino pelo indeferimento da petição inicial e extinção da presente 

demanda sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, 

inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018509-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1018509-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

MAGALHAES JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc 

Trata-se de ação consumerista postulando indenização por danos morais 

em razão de suposta negativação indevida em nome da parte autora junto 

ao cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de 

endereço atual, a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o 

prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o 

presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição 
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inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, com 

base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

S i l v a  S o u z a  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ 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: 1017801-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA DA COSTA RAMOS MEDINA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1017801-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAYNA DA COSTA RAMOS 

MEDINA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc 

Trata-se de ação consumerista postulando indenização por danos morais 

em razão de suposta negativação indevida em nome da parte autora junto 

ao cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar comprovante de 

endereço atual, a parte autora permaneceu inerte deixando escoar o 

prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a extinguir o 

presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da petição 

inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, com 

base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

S i l v a  S o u z a  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ 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: 1019211-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (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: 

1019211-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA Vistos, etc Trata-se de ação consumerista postulando 

indenização por danos morais em razão de suposta negativação indevida 

em nome da parte autora junto ao cadastro de inadimplentes. Intimada a 

apresentar comprovante de endereço atual, a parte autora permaneceu 

inerte deixando escoar o prazo sem nada manifestar, o que autoriza este 

juízo a extinguir o presente feito. Diante do exposto, opino pelo 

indeferimento da petição inicial e extinção da presente demanda sem 

julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Si lva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019176-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 SENTENÇA Processo: 

1019176-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc Trata-se de ação consumerista postulando indenização 

por danos morais em razão de suposta negativação indevida em nome da 

parte autora junto ao cadastro de inadimplentes. Intimada a apresentar 

comprovante de endereço atual, a parte autora permaneceu inerte 

deixando escoar o prazo sem nada manifestar, o que autoriza este juízo a 

extinguir o presente feito. Diante do exposto, opino pelo indeferimento da 

petição inicial e extinção da presente demanda sem julgamento do mérito, 

com base no disposto no art.485, inciso I, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

S i l v a  S o u z a  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ 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: 1004022-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANUNCIADO PEREIRA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004022-03.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILBERTO ANUNCIADO 
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PEREIRA 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. 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. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora no ID n. 28958287 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito ora discutido, razão pela qual, reitero que o 

mencionado documento não detém credibilidade. A Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL, 

TENDO EM VISTA QUE NO EXTRATO APRESENTADO CONSTA A 

INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 11 APONTAMENTOS EM NOME DO 

AUTOR), motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois 

não é possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência dos débitos mencionados na exordial e, 

determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte 

Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

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 

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: 1017939-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PAULA DA COSTA (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:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (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: 

1017939-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELE PAULA DA 

COSTA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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: 1001653-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERWIG (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))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001653-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA BERWIG 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar, na 

qual a Reclamante aduz que desde o ano de 2017 vem solicitando a 

instalação de energia elétrica em sua residência e inclusão ao programa 

“luz para todos”. Informa que efetuou reclamação administrativa no 

PROCON, aonde foi realizado acordo, tendo a Requerida se comprometido 

a realizar a instalação do padrão e ligação de energia até o dia 14/01/2020 

(id. 28140723), no entanto, tal serviço não foi realizado, o que justifica a 

interposição da presente, aonde a Autora requer, em caráter de urgência, 

a concessão da medida liminar para que seja determinado a imediata 

instalação de equipamento e ligação de energia, sob pena de multa em 

caso de descumprimento. Requer, ainda, indenização por dano moral. A 

parte requerida em sede de contestação, alega que para realizar a 

instalação da energia elétrica é necessário realizar um projeto e um estudo 

prévio, para saber a adequação do local, a execução do serviço na 

propriedade da parte autora, e que não foi possível, pois não foi possível o 

acesso em razão de fenômenos da natureza. Pois bem. A competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, 

que assim prevê: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. (...) Consoante se extrai da dicção legal, o 

Juizado Especial destina-se ao processamento e julgamento de causas de 

MENOR COMPLEXIDADE, despontando absolutamente incompetentes 

diante de demandas que envolvam minuciosa dilação probatória por 

afronta as suas diretrizes essenciais, pautadas na oralidade, simplicidade, 

economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2º do referido 

diploma e conforme determina o Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: 

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material. Na hipótese vertente, no entanto, somente uma perícia e um 

estudo no local, no imóvel da parte requerente poderiam fornecer tais 

informações de maneira precisa e clara. Destarte, NÃO É POSSÍVEL, sem 

prova pericial, afirmar, com absoluta certeza, de que realmente houve o 

anunciado pela parte autora. Registre-se que a realização da prova 

pericial técnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios 

da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria, 

pelo que transcrevemos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos juizados 

especiais de fazenda pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo 

(menor complexidade) 2. A complexidade da causa, a necessidade de 

maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial 

impedem o processamento do feito nos Juizados Especiais de Fazenda 

Pública. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020315836, 

Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). Imprescindível concluir, assim, que o 

Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial e estudo complexo, impondo-se, assim, a extinção do processo, 

sem resolução do mérito. Assim é que importa dar aplicação à norma 

constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, 

de modo que, diante da complexidade inerente à causa, opino pela 

extinção do 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 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, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido nos art. 

3º, caput, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020618-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1020618-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LUCIA RIBEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O feito não ultrapassou a sua 

fase inicial, visto que a parte Reclamante deixou de apresentar 

comprovante de endereço válido. A parte Autora foi devidamente intimada 

para apresentar o documento, mas quedou-se inerte. O Código de 

Processo Civil impõe à parte Autora o ônus de indicar o endereço da parte 

Ré e na ausência desse requisito, o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. Posto isso, opino pelo indeferimento da petição inicial, com 

fundamento nos arts. 319, I c/c 321 e arts. 485, I, 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012940-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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: 

1012940-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEIA LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 
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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 existente no nome da parte autora, que serve para fixar 

o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015664-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

1015664-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CRISTIANE SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 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. Em 
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razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

Natura. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos da Loja, afirma 

que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Alega que a parte Autora foi previamente notificada por meio de 

Notificação juntada, além de a dívida cobrada originar de contrato 

inadimplido junto a Natura, a qual cedeu o crédito para a empresa Ré 

(ausência de responsabilidade civil). Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

sendo documentos devidamente assinados. 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. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no documento pessoal da parte autora. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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 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: 1010278-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO GOMES (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: 

1010278-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RUBENS MARCELO GOMES 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 349 de 391



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: 1020201-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

1020201-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O feito não ultrapassou a sua fase inicial, 

visto que a parte Reclamante deixou de apresentar comprovante de 

endereço válido. A parte Autora foi devidamente intimada para apresentar 

o documento, mas quedou-se inerte. O Código de Processo Civil impõe à 

parte Autora o ônus de indicar o endereço da parte Ré e na ausência 

desse requisito, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Posto 

isso, opino pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento nos arts. 

319, I c/c 321 e arts. 485, I, 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017408-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORVIDINO FARIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1017408-37.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ORVIDINO FARIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O feito não ultrapassou a sua 

fase inicial, visto que a parte Reclamante deixou de apresentar 

comprovante de endereço válido. A parte Autora foi devidamente intimada 

para apresentar o documento, mas quedou-se inerte. O Código de 

Processo Civil impõe à parte Autora o ônus de indicar o endereço da parte 

Ré e na ausência desse requisito, o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. Posto isso, opino pelo indeferimento da petição inicial, com 

fundamento nos arts. 319, I c/c 321 e arts. 485, I, 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018931-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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: 

1018931-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISAMARA STEFANYA 

ALMEIDA DOS SANTOS 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, 
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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 existente no nome da parte autora, que serve para fixar 

o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019262-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRESPIM GONCALO DE 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: 

1019262-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRESPIM GONCALO DE 

CAMPOS 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 
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não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

MARICELMA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(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: 

1000448-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERIVELTON DA COSTA 

AGUIAR, MARICELMA DUARTE REQUERIDO: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 
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julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Os Autores 

ajuizaram a presente ação em desfavor da Ré, ao argumento de 

defeituosa prestação de serviço, tendo em vista que no dia 29/11/2019 

adquiriram na loja física da Ré um fogão com previsão de entrega em 

10/12/2019, no entanto, o produto não teria sido entregue. Alegam que 

entraram em contato com a Ré, todavia, apenas receberam a informação 

de que não havia o produto em estoque e que nada poderia ser feito. 

Desse modo, afirmam que realizaram reclamação junto ao PROCON, 

todavia, até o presente momento nada foi resolvido, razão pela qual pugna 

pela condenação da Ré em danos materiais e morais. Realizada audiência 

de conciliação, a Ré ofereceu a titulo de acordo o estorno no valor de R$ 

431,00 e o pagamento de R$ 200,00, contudo, a tentativa de conciliação 

restou infrutífera. Em Contestação, em síntese, a Reclamada afirma que o 

prazo de entrega pode sofrer alterações em razão da ausência do 

produto em estoque e, desse modo, depender da entrega pelo fabricante. 

Alega que tentou contato por diversas vezes com os Autores para 

informar sobre o atraso, todavia, sem sucesso. Pugnou pelo julgamento 

improcedente dos pedidos iniciais. Pois bem. A presente ação se trata de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor, artigos 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço, §§ 1º e 2º do artigo 3º dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. A empresa 

Reclamada tenta retirar sua responsabilidade, alegando a ausência de 

dano moral, ante a responsabilidade do fornecedor pela demora na 

fabricação/entrega do produto. Ora, tal alegação não merece acolhimento, 

notadamente quando observamos a aplicação da Teoria do Risco, através 

da qual a empresa responde objetivamente pelos danos que ocasione a 

terceiros. Destarte, tornou-se incontroverso nos autos que o produto não 

foi entregue, apesar de efetivamente pago, bem como as tentativas 

infrutíferas de solução do problema. Ademais, é importante salientar que 

inexiste nos autos comprovação da solicitação do produto junto ao 

fabricante, bem como o prazo de entrega, além da ciência dos Autores 

quanto a possível alteração no prazo de entrega. Deve também ser 

pontuado que não há provas de que o produto tenha sido entregue, 

tampouco de que houve restituição do valor pago por produto não 

recebido, o que demonstra a recalcitrância da Demandada no respeito ao 

consumidor. Sendo assim, considerando o descaso por parte da 

Reclamada, que não cumpriu com o pactuado e, principalmente, pela 

demora na entrega de produto comprado, entendo que configurado está o 

dano moral, notadamente quando o produto em questão é considerado 

deveras essencial. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade do 

constrangimento e desgastes sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, 

entre a data da compra e a demora na efetivação da entrega do bem à 

Reclamante (entrega esta que nunca ocorreu e que daí emerge a presente 

rescisão), bem este considerado essencial na vida moderna gerando 

frustrações e transtornos, razão pela qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Em relação aos danos materiais, verifica-se a necessidade de 

restituição do valor pago pelo Autor, que resulta em R$ 631,00 (seiscentos 

e trinta e um reais), já que pagou por produto não recebido. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos iniciais para: 1. DECLARAR rescindido o contrato pactuado 

com a Requerida; 2. CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de 

R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais), pelos danos materiais sofridos 

pelos Reclamantes, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso 

(29/11/2019); 3. CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pelos Reclamantes, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., desde a citação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de 

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: 1000999-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI OAB - SP248612 

(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: 

1000999-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS REQUERIDO: ZARA BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de falha 

na prestação de serviço. Afirma que adquiriu diversos produtos na loja 

física da Ré em Balneário Camboriú (SC), dentre eles uma bolsa no valor 

de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), sendo que, ao retornar para a sua 

residência percebeu que não havia sido retirado o dispositivo antifurto do 

interior da bolsa. Alega que tentou retirar o dispositivo por meio de outras 

lojas, em razão da Ré não possui loja física em Mato Grosso, todavia, sem 

sucesso. Diz ainda que entrou em contato com a Ré para solucionar a 

questão, no entanto, a única orientação recebida era que deveria procurar 

a loja da Ré para retirada do dispositivo. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 
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assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

alegando, em suma, a ausência de ato ilícito, haja vista que não há 

qualquer defeito na prestação de serviço, pois a parte Autora deveria ter 

sido mais diligente na verificação dos produtos adquiridos. A parte 

Reclamante apresentou impugnação à Contestação. Pois bem. Analisando 

o conjunto probatório dos autos, observo que a parte autora adquiriu uma 

bolsa na loja Ré no valor de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), 

conforme cupom fiscal no id n. 27973829, bem como é possível constatar 

por meio das fotos anexadas (id n. 27973831), que a bolsa está com o 

dispositivo antifurto em seu interior. Dessa forma, muito embora a parte 

Reclamada alegue ausência de ato ilícito, entendo que razão não lhe 

assiste. Isso porque as falhas em seus serviços ocorreram por dois 

momentos no ato da compra, pois não houve a retirada do dispositivo 

antifurto no caixa e, muito menos houve o disparo do alarme na loja, pois 

certo que se tal fato tivesse ocorrido, teria sido detectado o dispositivo. 

Ademais, a Ré não comprovou que tenha apresentado outros meios de 

solucionar a questão, como por exemplo, a substituição/troca do produto 

por correio ou transportadora. Assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da empresa reclamada, razão pela qual 

deve a mesma ser compelida a indenizar a parte autora pelos transtornos 

causados. Logo, a parte Reclamada deve ser compelida a restituir a 

Demandante o valor pago pela bolsa de R$ 119,00 (cento e dezenove 

reais). Os danos morais são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, experimentados pelo requerente/consumidor, vez que restou 

comprovado que a parte autora tentou solucionar o impasse 

administrativamente - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas 

em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos. Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 119,00 

(cento e dezenove reais) a titulo de danos materiais. Valor esse que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso 

(04/01/2020) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e; 2. 

Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos a contar da publicação da sentença. Desde já, fica autorizado 

que a Reclamada providencie a coleta da bolsa, 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 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: 1001984-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON JORGE LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001984-18.2020.8.11.0002. AUTOR: ADAILSON JORGE LEITE REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do acordo celebrado entre as 

partes, consoante minuta juntada no ID n. 30174643, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Ainda, diante do cumprimento da transação 

conforme comprovante anexado no ID n. 30821934, julgo EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como extingue a ação 

com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a teor do 

contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão não 

cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000659-08.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIANE MARIA DE ALMEIDA 

MENDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 Reclamante aduz ser cliente da 

Reclamada, titular da Unidade Consumidora n. 6/2137999-5, e vinha 

pagando regularmente as suas faturas, uma média de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), entretanto, foi surpreendida com a 

cobrança, em novembro de 2019, nos valores de R$ 784,80 (setecentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta centavos), e R$ 2.137,53 (dois mil, cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), não condizendo com o 

seu consumo mensal. Alega que foi obrigada a efetuar o parcelamento da 

referida fatura tendo em vista que a Reclamada procedeu a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência. Por tais razões, 

requer a suspensão das cobranças referente a faturas do mês de 

novembro de 2019, bem como que a Reclamada se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua unidade 

consumidora, e de lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa em caso de descumprimento. Além da indenização por 

dano moral. A pretensão é procedente. Para que a Ré tivesse razão na 

pretensão, deveria demonstrar que agiu nos exatos termos da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, ou seja, se pretendia 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 § 1º, I 

e §§2º e 3º, inciso II do 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; (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3 o 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. No 

caso, não consta nos autos o TOI assinado pela parte autora, também não 

veio aos autos fotos da vistoria realizada pela ré. A omissão em obedecer 

as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), 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. Logo, não se pode referendar o procedimento levado a 

efeito pela Reclamada. Para que seja feita a cobrança do consumo 

pretérito e sua devida recuperação é necessário que a Reclamada atenda 

as exigências do regulamento da ANEEL. A discrepância da quantidade de 

energia elétrica faturada com as que vinham sendo cobradas nos outros 

meses deixam aflorar as inconsistências no agir da demandada, 

traduzindo-se em conduta abusiva porque se constituem em exigência de 

valores que advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma 

prescrita na legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão 

ao trazer-lhe insegurança quanto a suspensão de um serviço público 

essencial, como ocorreu no caso em tela, ensejando direito à reparação 

por dano extrapatrimonial. Dessa forma, é pertinente acolher o pedido de 

declaração da inexistência do débito discutido nos autos. Quanto ao 

pedido de reparação por danos morais, 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.” Do que se tem nos autos, verifica-se que a 

Reclamada cobrou pelo consumo de maneira totalmente desproporcional 

aos meses anteriores, forçando o Reclamante a procurar as vias judiciais, 

inclusive tendo seu fornecimento suspenso. Assim, é pertinente acolher o 

pedido de indenização por danos morais, ante os transtornos ocasionados 

pela Reclamada. 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$ 3.913,98 (três mil novecentos e treze reais e noventa e 

oito centavos), ou seja, o valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora. Dispositivo: Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

a)Confirmar a liminar; b)Declarar a inexistência do débito referente a fatura 

discutida nos autos; c)Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 3.913,98 (três mil novecentos e treze reais e noventa e oito centavos), 

a título de indenização por danos morais, 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, 30/12/2019. 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 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003286-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA REGINA ROSSETTO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Visto. 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 C.P.C. A parte reclamante adquiriu 

passagens aéreas de ida e volta da reclamada da cidade de Cuiabá à Foz 

do Iguaçu, todavia, houve atraso no voo da ida, bem como o extravio de 

sua bagagem. Afirma que sua bagagem foi entregue apenas às 17horas 

do dia 12/11/2019, razão pela qual teve que realizar a compra de 

vestuários para apresentação de seu trabalho no congresso. Desse 

modo, pugna pela condenação da Ré ao pagamento dos danos materiais e 

morais. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

empresa Ré apresentou defesa tempestivamente, oportunidade em que 

alega ausência de ato ilícito, haja vista que a bagagem fora localizada e 

devolvida no mesmo dia para a Autora. Inicialmente, cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a 

relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais e 

materiais por defeito na prestação do serviço. Não há dúvidas acerca da 

ocorrência do extravio da bagagem do Autor, haja vista que há provas 

suficientes sobre o ocorrido, bem como tal fato é confirmado pela parte 

Ré, motivo pelo qual o dever de indenizar se faz presente. A tese da 

Reclamada de ausência de ato ilícito e prejuízos à Autora, objetivando 

eximir-se de sua responsabilidade, não merece guarida, posto que na 

relação de consumo e nos termos do que preconiza o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor sua responsabilidade é objetiva diante da falha na 

prestação de serviço. Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS 

EM SENTENÇA. Foi reconhecida em sentença a falha na prestação do 

serviço, haja vista o extravio temporário da bagagem do autor, no trecho 

de ida. Diante disso, a decisão reconheceu danos morais, mas afastou os 

danos materiais. Danos morais. O valor foi arbitrado em R$ 1.500,00 e vai 

mantido. O autor, ora recorrente, não demonstrou ter vivenciado situação 

de maior relevo. Sendo assim, inexiste motivo para majoração da verba. 

Danos materiais estão comprovados, referentes aos itens de higiene, 

transporte e roupas adquiridas pelo demandante. Não obstante os itens 

terem sido incorporados ao patrimônio do autor, foram adquiridos em 

função da falha na prestação do serviço da ré. Sentença reformada, no 

ponto. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71008082646, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 05-12-2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO 

DE TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – APLICAÇÃO 

DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE –REDUÇÃO – 

NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Nos contratos de prestação de transporte é plenamente aplicável o Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a empresa de 

transportes caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 

3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no 

conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. 2. A 

responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria 

natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o 

dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e 

cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em 

relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula 

de incolumidade no serviço de transporte. 3. O art. 14 do CDC prevê que o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. 4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 

do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, 

no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da 

bagagem do autor. 5. O extravio de bagagem ultrapassa o mero 

aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos 

morais. 6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo. 

(N.U 0001561-05.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) 

Reconhecida a obrigação da Ré de indenizar pelos danos causados, 

passa-se a fixação do quantum. No que concerne aos danos materiais o 

Autor aduz que necessitou realizar compras de vestuários para realizar o 

seu trabalho no congresso que estava participando, apresentando para 

tanto a nota fiscal no valor de R$ 127,73 (cento e vinte e sete reais e 

setenta e três centavos). Nesse sentido, estando comprovados os danos 

materiais, deve a empresa Ré ressarcir os valores gastos pelo Autor 

decorrentes do extravio da sua bagagem. No que concerne aos danos 

morais, não há necessidade da comprovação da repercussão patrimonial 

do dano, basta a sua ocorrência. 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 autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Assim, 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. 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1. Condenar a Reclamada a efetuar 

o pagamento de R$ 127,73 (cento e vinte e sete reais e setenta e três 

centavos) referente aos danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir do evento danoso (12/11/2019) e acrescido de juros de 

1% a.m. contados da citação; 2. Condenar a parte Ré 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% a.m. até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 
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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: 1013631-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA BELTRAMI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-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: 

1013631-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA PATRICIA BELTRAMI 

DE PAULA REQUERIDO: OI S/A Visto. 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 C.P.C. A Autora ajuizou a presente ação em 

desfavor da Ré ao argumento de defeituosa prestação de serviço, haja 

vista que teria contratado apenas o serviço de internet, no entanto, teria 

sido cobrada por diversos meses também pelo serviço de telefonia de 

modo indevido. Ainda, afirma que tentou solicitar junta a Ré a segunda via 

dos seus boletos para pagamento, todavia, não realizou o pagamento, haja 

vista o e-mail recebido não ser de fonte confiável. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa Ré apresentou 

contestação tempestivamente, oportunidade em que afirma a ausência de 

falha na prestação de serviço, pois a Autora teria aderido a promoção dos 

serviços de internet e telefonia fixa, bem como utilizados os serviços. 

Ademais, alega que a Autora poderia obter a segunda via das faturas nos 

meios eletrônicos disponibilizados pela Ré e até mesmo na loja física ou 

nas lotéricas. A Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Apesar de a Autora alegar venda casada no ato da contratação do 

serviço de internet, a mesma admite que após o recebimento do primeira 

fatura anuiu com as cobranças da telefonia fixa, realizando o pagamento 

das faturas. Além disso, entendo que a contração foi realizada sem 

qualquer dos vícios de consentimento, haja vista que foi pactuada de 

forma livre e espontânea, sem nenhuma coação ou dolo, razão pela qual 

não há se falar na ocorrência da venda casada, bem como, da repetição 

de indébito. Ainda, a Autora afirma que, por questões financeiras, não 

efetuou o pagamento das faturas nos meses de abril e maio de 2019, 

sendo que, teria solicitado a central os boletos para quitação, contudo, os 

e-mails recebidos não seriam confiáveis. Ora, caso o consumidor 

desconfie do boleto recebido, deve o mesmo diligenciar junto a empresa 

fornecedora do serviço no objetivo de obtenção da fatura por meio 

diverso. Destaco que no presente caso, a empresa Ré procedeu 

corretamente com o envio da fatura a Autora, entretanto, não houve o seu 

pagamento, dessa forma, compete a Autora diligenciar através dos canais 

disponíveis (internet ou loja física) a fim de obter as faturas para 

pagamento. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

DÍVIDA PARCELADA. NÃO ENVIO DAS FATURAS À RESIDÊNCIA DO 

AUTOR. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO POR OUTROS 

MEIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Em que 

pese a ré não tenha enviado as faturas para pagamento das parcelas do 

acordo para a residência do autor, isso não o desobrigava do 

adimplemento, uma vez que dispunha de outros meios para obter a 

segunda via para efetuar o pagamento dos débitos. Dano moral 

inocorrente. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080862030, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 

18-07-2019) Assim, por não vislumbrar a ocorrência do ato ilícito, não há 

que se falar no dever de indenizar a parte autora pelos danos alegados. 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

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: 1012034-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-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: 

1012034-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE PEREIRA FIGUEIRA 

REQUERIDO: 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. Trata-se de ação 

com pedido de antecipação de tutela, na qual o Reclamante informa que é 

cliente da Reclamada através da Unidade Consumidora n. 6/655233-5. 

Informa que já litigou em face da Reclamada nos autos de 

0010736-74.2012.811.0002 que tramitou neste Juizado, cujos pedidos 

foram julgados procedentes. Sustenta que teve a suspensão dos serviços 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, e por esse motivo teve 

que assinar um termo de confissão de dívida, contudo, no presente 

acordo foram incluídos débitos discutidos nos autos mencionados acima. E 

na tentativa de resolver administrativamente, procurou a Reclamada, 

porém não obteve êxito. Por tais razões, requer em caráter de urgência, a 

fim de determinar que Reclamada Energisa suspenda o termo de confissão 

de dívida no valor de R$ 10.767,20 (dez mil, setecentos e sessenta e sete 

reais e vinte centavos), sob pena de multa em caso de descumprimento. 

Além de indenização por dano moral. A parte Requerida, por sua vez, 

apresentou contestação alegando em síntese, que o Autor deveria ter se 

manifestado no processo 0010736 -74.2012.811.0002 e ter alegado o 

suposto descumprimento da sentença. E que não cabe dano morais. 

Sendo ocorrência de litispendência/coisa julgada. Pois bem. Entendo que 

não assiste razão a parte autora. Ocorre que o autor requer a 

inexigibilidade dos débitos dos meses de 13.09.2014 a 13.12.15, no valor 

de R$ 4.400,65, que a meu ver, não foram discutidas no processo 

0010736 -74.2012.811.0002. Sendo que as faturas discutidas no 

processo n.º 0010736 -74.2012.811.0002, somente se refere aos meses 

de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012 (conforme sentença 

de ID 23712155). E não de 13.09.2014 a 13.12.15 no valor de R$ 4.400,65, 

conforme faz crer a parte autora. Portanto, a Reclamada demonstrou que 

atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Portanto, não incorreu a Reclamada 

em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, 

viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral 

(Código Civil, art. 186). Diante do exposto, opino pela improcedência dos 
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pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. 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: 1002211-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (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: 

1002211-08.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAS DOS SANTOS 

PEREIRA, ELIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA Visto. Registro que a Reclamada 

apesar de ter sido devidamente citada/intimada (id n. 29476327), não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, 

motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante o art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante adquiriu passagens rodoviárias da reclamada da cidade de 

Cuiabá/MT para Ji-Paraná/MT, com embarque no dia 15/12/2019 às 

18h30min em ônibus leito, todavia, no momento do embarque teriam 

recebido a informação de que deveria aguardar até as 22horas para 

embarque. Contudo, diz que somente embarcaram às 05h00min do dia 

16/12/2019 em ônibus normal, tendo a Ré restituído a diferença paga pelos 

assentos. Em virtude da falha na prestação de serviço da Reclamada, 

pugna pela condenação da mesma em danos morais. Com efeito, cabia à 

Reclamada rechaçar especificamente os pontos aduzidos na inicial, 

entretanto, novamente quedou-se revel, pois deixou de apresentar 

Contestação. A revelia eleva a versão factual trazida pelo Reclamante a 

foros de verdade formal ou processual e, repito, não resultando da 

convicção deste julgador o contrário, dou por certo que houve falha na 

prestação de serviço da Reclamada, que resultou no não cumprimento do 

horário de embarque prevista no bilhete adquirido. Nesse sentido, não 

tendo sido devidamente comprovado/esclarecido as causas para o não 

cumprimento do pactuado, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

condenação da Ré em danos morais. Isso porque, os Autores 

apresentaram aos autos o bilhete adquirido no dia 22/11/2019 com 

previsão de embarque no dia 15/12/2019 às 18h30min, bem como as 

imagens da alteração do embarque para as 22horas, somados ao fato de 

que a Ré não impugnou o horário de embarque apenas às 5horas do dia 

16/12/2019. Nesta situação, de injustificado atraso de embarque, 

tratando-se de autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, 

VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...). À parte 

reclamada competia a obrigação de realizar o transporte dos reclamantes, 

nos horários previamente agendados e contratados. O não cumprimento 

desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, 

ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele 

se espera, configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste 

particular, como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é 

objetiva, o que significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: Art. - 14 – 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, o Código 

de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva 

do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do 

risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral a Recorrente, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DE 

ÔNIBUS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – 

RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão do atraso de 

três horas para a chegada da autora ao seu destino. O valor da 

indenização por dano mora deve ser mantido quando fixado em 

consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

(Recurso Inominado n. 0024960-83.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgado em 13/05/2014). A obrigação de indenizar 

deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, 

diante do risco de se concretizar, em favor da reclamante ilícito 

enriquecimento, razão pela qual entendo como proporcional e razoável o 

seu arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para condenar a Ré a pagar 

aos Reclamantes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos 

morais. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Sem custas 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 
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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 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: 1003142-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003142-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO PEDRO DE JESUS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 
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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: 1002808-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002808-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO CORREA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Compulsando os autos verifico que a 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação. Anoto que a 

presença da parte na audiência é obrigatória, devendo esta apresentar 

sua justificativa até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. 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 no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR NOGUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1003968-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: AGUIMAR NOGUEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com a procuração. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 
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da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELDEN TOLEDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-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: 

1002023-15.2020.8.11.0002. AUTOR: SELDEN TOLEDO SANTANA REU: 

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Visto. Dispenso 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. Falta 

de interesse de agir: Rejeito a preliminar arguida, porquanto a pretensão 

ao recebimento de indenização por dano moral é resistida e, portanto, 

presente o interesse de agir. Ilegitimidade passiva: Rejeito a preliminar 

arguida pela Reclamada, pois os descontos realizados na conta corrente 

da parte Autora são em favor da Ré, razão pela qual é parte legitima a 

figurar no polo passivo da demanda. Mérito: A simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que deve a reclamação ser julgada parcialmente 

procedente. A parte reclamante alega que até março de 2019 utilizava os 

serviços da Ré, todavia, após adquirir veiculo próprio desativou sua conta 

no aplicativo da Ré. Diz que, sem usar os serviços da Ré, percebeu 

diversos descontos em sua conta corrente. Afirma que registrou boletim 

de ocorrência narrando o ocorrido, bem como tentou solucionar a questão 

junto a Ré, no entanto, sem sucesso. Desse modo, pugna pela 

condenação da Ré ao ressarcimento do valores descontados em sua 

conta corrente no total de R$ 1.599,87 (um mil, quinhentos e noventa e 

nove reais e oitenta e sete centavos) em dobro e no pagamento dos 

danos morais sofridos. Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. A parte reclamada, em sua contestação, alega que não 

cometeu ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Ora, a parte Ré confessa a existência de cadastro em 

seus sistemas em nome de Selton com o CPF do Autor, ou seja, a falha em 

seus sistema que admitiu dois cadastros com o mesmo numero de CPF, 

porém nomes divergentes. Dessa forma, não há como a Ré se eximir de 

sua responsabilidade, pois as circunstâncias que evidenciam o risco, 

sempre presente, de contratação em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Assim, há ato ilícito, capaz de embasar édito reparatório: CDC, 

artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva 

reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re 

ipsa, ou seja, independem de demonstração, de maneira que, por evidente, 

não há que se exigir da reclamante prova “manifesta” dos gravames, cuja 

reparação postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo e serviços é objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em favor da 

reclamante ilícito enriquecimento. Assim, atenta 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$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, é 

evidente que a Reclamante suportou o pagamento de serviços não 

utilizados por falha na prestação de serviço da Ré, sendo devida a 

restituição, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação 

de má-fé. Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, 

para: 1. CONDENAR a empresa Reclamada a restituir, na forma simples, os 

valores descontados na conta corrente do Reclamante de modo indevido 

no total de R$ R$ 1.599,87 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e 

oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, e; 2. CONDENAR a empresa Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da 

publicação da sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?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: 1002326-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMAR SOUZA 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:

BANCO DO BRASIL SA (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: 

1002326-29.2020.8.11.0002. REQUERENTE: OSMAR SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a procuração. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002432-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO FLORES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-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: 

1002432-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NELIO FLORES DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. 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. A parte Reclamante alega que é 

proprietário de imóvel residencial localizado na Rua da Guarita, Casa 435, 

Condomínio Terra Nova, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande/MT, 

tendo locado para Cirio Augusto Quinta Junior pelo período de 02/03/2018 

a 05/05/2019. Sendo que o locatário não pagou as faturas de energia dos 

meses de janeiro a maio de 2019, e que diante disso, a empresa ré 

suspendeu o fornecimento de energia, quando o requerente estava na 

posse do imóvel, requer indenização por dano moral e inexigibilidade de 

débito. A parte Reclamada, em sua defesa, alega que agiu dentro dos 

limites legais, pois o faturamento originado das faturas objeto de 

reclamação decorreu de seu efetivo consumo da unidade consumidora em 

nome da parte autora (NELIO FLORES DE FREITAS), e que o autor não 

solicitou o pedido de transferência da UC para o nome do inquilino (CIRIO 

AUGUSTO QUINTA JUNIOR), na época. Assim, não há dever de indenizar. 

Pois bem. Em que pese às alegações da parte autora, não assiste razão. 

Conforme se verifica no Histórico de Contas do Cliente (ID. 30017303) e 

Ficha Cadastral (ID. 30017302), temos que não houve troca de titularidade, 

tendo como cliente NELIO FLORES DE FREITAS, ou seja, o autor desta 

ação. Sobre a responsabilidade pelo pagamento das faturas, a Resolução 

nº 410/2010 da ANEEL: Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução, 

são adotadas as seguintes definições:(...) XVII – consumidor: pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, 

que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 

elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste 

atendimento à(s) sua (s) unidade (s) consumidora (s), segundo disposto 

nas normas e nos contratos, sendo: (Redação dada pela REN ANEEL 418, 

de 23.11.2010) Ainda, o autor, assinou o termo de parcelamento de dívida 

assumindo os débitos para seu nome, após houve a religação de sua 

energia elétrica, conforme documentos constantes nos autos. Por 

conseguinte, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada ao efetuar 

as cobranças das faturas objeto deste lide, e por ter realizado a 

suspensão da energia elétrica. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

declaração da inexistência de débitos nem de condenação em danos 

morais, pois os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial, a ré agiu dentro da legalidade, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Diante do exposto, opino pela improcedência dos pedidos, com 

fulcro no art. 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. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 
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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: 1001382-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERBELO OFTALMOLOGIA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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: 

1001382-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VERBELO OFTALMOLOGIA 

EIRELI REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro 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. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo 

qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação de 

Cobrança em face da Reclamada, ao argumento de ausência de 

pagamento dos serviços oftalmológicos prestados no período de 

agosto/2019 a dezembro/2019 que somam a quantia de R$ 24.779,00 

(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais). Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em contestação a Ré 

afirma que o Autor não cumpriu com o contrato firmado, pois não 

apresentou as notas fiscais comprobatórias do crédito e nem as 

assinaturas dos beneficiários nas guias de autorização e a demonstração 

de regularidade no fluxo operacional. O Autor apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Compulsando os autos observo que a parte 

Reclamante acostou no id n. 28079782 a relação dos serviços e no id n. 

28080059 os lotes encaminhados para recebimento. No entanto, observo 

que o contrato acostado pelo Autor (id n. 28079775), informa que o 

pagamento do serviço prestado será por meio de fatura encaminhado pelo 

Autor à Ré e deposito em conta corrente, mediante a apresentação da 

nota fiscal. Com efeito, observo que o Autor não acostou aos autos as 

notas fiscais dos serviços que tenha prestado em parceria com o 

convenio da Ré, tendo em vista que cabe ao Autor comprovar os fatos 

constitutivos do direito, conforme exigido pelo artigo 373, I do CPC. Por 

derradeiro, não tendo o Reclamante logrado êxito em apresentar a este 

juízo provas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (violando 

flagrantemente o que resta disposto pelo artigo 373, I, do CPC), entendo 

que a presente ação de cobrança deve ser rejeitada. Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, 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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016687-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA CONCEICAO (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: 

1016687-85.2019.8.11.0002. AUTOR(A): PAULO CESAR DA CONCEICAO 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que a 

Reclamante alega que não possui condições financeiras de quitar seus 

débitos perante a Reclamada. Pede provimento antecipatório para que a 

Reclamada proceda a exclusão do seu nome nos sistemas de proteção ao 

crédito, bem como seja deferido o parcelamento do débito. 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. No mérito a ação é 

improcedente. A Reclamante alega que é consumidora da Reclamada, 

através da Unidade Consumidora n. 6/1213945-7, localizada na zona rural, 

tendo sido surpreendido com a cobrança de débito no valor de R$ 

4.120,85 (quatro mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos), 

referente a faturas pretéritas. O autor tentou resolver a solução 

administrativamente, porém, não obteve êxito. Por tais razões, requer a 

tutela em caráter de urgência, a fim de determinar que a Energisa se 

abstenha-se de suspender o fornecimento da energia elétrica, bem como 

de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa em 

caso de descumprimento. Além do dano moral. Na contestação a 

reclamada aduz que a contraprestação é devida, e que seu recebimento é 

de competência unicamente da Concessionária. E que o pedido inicial de 

parcelamento em parcelas de até R$150,00 (cento e cinquenta reais), sem 

entrada, é inviável a ré. Ocasião em que ofereceu duas proposta de 

acordo, sendo: a) Pagamento à vista de R$ 2 .588,92 (dois mil quinhentos 

e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), alcançando um desconto 

de R$ 1 .448,48 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos); b) Entrada de 20%, ou seja, R$807,50 (oitocentos e sete reais 

e cinquenta centavos) e pagamento em vinte e quatro parcelas 

consecutivas de R$145,22(cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos) , sendo o desconto de R$144,86 (cento e quarenta e quatro 

reais e oitenta e seis centavos), totalizando R$3.892,54 (três mil 

oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Não 

houve apresentação da impugnação. De análise detida aos autos verifico 

que a Reclamante teve seu nome enviado aos sistemas de proteção ao 

crédito por solicitação da Reclamada, por débito que afirma não poder 

adimplir. Em que pese a alegação da Reclamante esta não deve prosperar, 

pois o pedido formulado pela Reclamante, qual seja parcelamento do débito 

é juridicamente impossível à luz do que determina o art. 314 do Código 

Civil, o qual dispõe que: “Ainda que a obrigação tenha por objeto 

prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o 

devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. (grifamos) 

Frise-se que a faculdade de receber os créditos de forma diversa da 

contratada é do credor, no caso a Reclamada, inexistindo possibilidade 

jurídica da ré de ser coagida a aceitar a oferta de parcelamento proposta 

pelo devedor/Reclamante. Logo, não há como acolher o pedido da 

exordial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

CRÉDITO EDUCATIVO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSÍBILIDADE JURÍDICA. 1. 

Preambularmente, é oportuno consignar que a carência de ação é matéria 

de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida até mesmo de ofício, 

não se operando os efeitos da preclusão quanto a esta questão, em 

especial pro judicata. Inteligência do § 3º do art. 267 do CPC. 2. A 
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faculdade de receber os créditos de forma diversa da contratada é do 

credor, inexistindo possibilidade jurídica deste ser coagido a aceitar a 

oferta de dilatação do prazo de pagamento pelo devedor. Logo, a 

obrigação não é alternativa, cuja opção de escolha da prestação a ser 

dada é do devedor, na forma do art. 252 da atual lei civil, ao contrário, se 

está diante de estipulação certa a ser cumprida. 3. Ademais, o credor não 

pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da 

avençada. Inteligência do art. 314 do CC. Destarte, inexistindo acordo 

entre as partes, não há embasamento legal para que se proceda da forma 

pretendida pelo autor. 4. Portanto, o feito deve ser extinto o feito por 

ausência de uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica 

do pedido, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. De 

ofício, extinto o processo, sem resolução de mérito. Prejudicado o exame 

do recurso”. (Apelação Cível Nº 70060288552, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

27/08/2014). (grifamos) Assim, não se pode prorrogar o prazo de 

adimplemento da obrigação, impondo este ônus à Reclamada. Desse 

modo, inexistindo acordo entre as partes, não há embasamento legal para 

que se proceda da forma pretendida pela Reclamante, ao contrário, as 

prestações constantes no contrato devem ser cumpridas nas datas de 

vencimento ajustadas, sob pena de incidir inclusive os encargos 

decorrentes da mora. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 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. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA OAB - 293.254.121-87 

(REPRESENTANTE)

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-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: 

1001929-67.2020.8.11.0002.  REPRESENTANTE:  BENEDITO 

BONDESPACHO DA SILVA INTERESSADO: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 330, I, do C.P.C.. Falta de interesse de agir: 

Rejeito a preliminar arguida, porquanto a pretensão ao recebimento de 

indenização por dano moral é resistida e, portanto, presente o interesse 

de agir. 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. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais, por defeituosa prestação de 

serviços. Alega a parte Autora que aderiu a consórcio da empresa Ré, 

todavia, após quitação do mesmo, a Ré não teria realizado o pagamento 

em espécie do crédito. Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. A empresa Ré apresentou defesa tempestivamente, 

oportunidade em que afirma a ausência de ato ilícito, haja vista que o 

consórcio do Autor foi contemplado em julho de 2019 e o pagamento em 

espécie apenas poderia ocorrer após 180 dias da contemplação, sendo 

que o Autor não teria solicitado o seu pagamento após esse prazo. O 

Autor apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Pelo que se vê 

dos documentos anexados na exordial, a carta de crédito foi contemplada 

em 16/07/2019. A CIRCULAR Nº 3.432 do Banco Central estabelece em 

seu artigo 5º, inciso XIII que: XIII - a faculdade de o consorciado 

contemplado poder: (...) d) receber o valor do crédito em espécie, 

mediante quitação de suas obrigações para com o grupo, caso ainda não 

tenha utilizado o respectivo crédito decorridos 180 dias após a 

contemplação; (destaquei) Ainda, observo que a empresa Ré acostou aos 

autos a gravação telefônica na qual informa ao Autor que o valor em 

espécie poderá ser requerido em 15/01/2020 e não no ano de 2021 como 

afirmou na exordial. Por outro norte, constato que o Autor ajuizou a 

presente demanda em 22/01/2020, todavia, não comprovou nos autos que, 

após o prazo de 180 dias, tenha realizado o requerimento de recebimento 

do crédito em espécie, muito menos que esse pedido tenha sido negado, 

não tendo, portanto, a parte Autora comprovado falha na prestação de 

serviço da Ré, em observância a regra do artigo 373, I, do CPC, em que 

exige do autor a plena demonstração dos fatos. Desse modo, não 

vislumbro no presente caso qualquer falha na prestação de serviço da 

empresa Ré ou ato ilícito capaz de ensejar no direito de recebimento de 

indenização, haja vista que os transtornos sofridos pelo autor não 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Logo, entendo que compete 

ao Autor solicitar junto a Ré, após o prazo de 180 dias, o pagamento da 

carta de crédito em espécie. Ante os fatos e fundamentos acima expostos 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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: 1011905-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/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: 

1011905-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PEDRO FERREIRA 

ARANTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 
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AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. 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 no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016711-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DA SILVA PINHO (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:

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: 

1016711-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEAN MARCOS DA SILVA 

PINHO 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 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. Além do mais, muito 

embora a parte Reclamada também alegue fato de terceiro, não há como 

se eximir de sua responsabilidade, pois as circunstâncias que evidenciam 

o risco, sempre presente, de contratação em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(10/08/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 365 de 391



homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008739-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/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: 

1008739-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARIDA GOMES 

EVANGELISTA 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, 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. 

Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na 

qual a Autora informa ser proprietária da unidade consumidora UC 

6/412505-0, e no dia 24.07.2019 teve os serviços de energia elétrica 

suspensos, de forma arbitrária, sem nenhum aviso prévio e sem haver 

motivos para tal. Sustenta a Autora, que não possui quaisquer débitos 

junto à Requerida que justifique a suspensão de energia elétrica em sua 

unidade consumidora. Por tais razões, requer a manutenção da liminar, e 

indenização por dano moral em razão do corte indevido de energia 

elétrica. A Ré contesta aduzindo que não praticou ato ilícito, que não 

houve o corte/suspensão, e que não restou caracterizada conduta capaz 

de gerar sua obrigação de indenizar. A pretensão da Autora merece 

guarida. Explica-se. Da análise dos autos extrai-se que a parte Autora 

estava em dia quanto ao pagamento das faturas de energia quando a Ré 

procedeu com a suspensão dos serviços. O autor provou seu fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), pois em Audiência de 

Instrução e Julgamento a testemunha Sr. Milto (vizinho do autor), em seu 

depoimento, confirmou que o reclamante ficou uma semana energia. (ID. 

29448295). Assim, diante do corte de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte Reclamante ter sido ilegal, demonstra a 

obrigatoriedade da Reclamada em reparar os danos ocasionados a parte 

promovente diante da má prestação do seu serviço. 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. É o caso dos autos, onde a parte Autora em decorrência do 

ato ilegal praticado pela Ré sentiu-se constrangida pela suspensão de 

energia elétrica em sua residência por 6 (seis) dias, o que demonstra, por 

si só, a perturbação e desassossego suportados. 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. Assim, 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. DISPOSITIVO Por tudo que dos autos constam, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para: CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, 24/07/2019. Ainda, confirmo a liminar 

de ID. 22711675 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001009-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAQUEL GONCALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que a parte Reclamante, não compareceu 

à audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. 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 no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENILZA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT26810/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: 

1003038-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LENILZA MARIA PADILHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, por defeito no serviço. A parte reclamante 

possui cartão de crédito administrado pela empresa Ré, sendo que ao 

tentar realizar uma compra, teve a venda negada pela reclamada, mesmo 

possuindo limite disponível. Afirma o reclamante que a negativa da compra 

ocorreu em estabelecimentos diversos, causando-lhe diversos 

transtornos, pois não havia razão para a não autorização das compras em 

virtude da existência de limite. A reclamada, em sua contestação, 

argumento que os fatos narrados pela Autora não ultrapassam a esfera 

do mero aborrecimento. Pois bem. Restou plenamente evidenciado que a 

reclamada sem nenhum causa justa não autorizou a transação realizada 

pelo reclamante, conforme foto da tela da maquina de cartão de crédito, o 

que lhe impossibilitou de pagar os produtos consumidos. Há danos morais 

que reclamam por indenização, consistindo eles no desgaste emocional e 

psicológico, nos transtornos e na sensação de impotência do consumidor, 

diante da indiferença e da insensibilidade da fornecedora, que, 

simplesmente, fazia ouvidos moucos aos seus apelos. Tratando-se de 

autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 

8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. Esta 

configurada defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, 

marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se 

espera, configurador da obrigação de indenizar. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Não é demais 

lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

instituição financeira, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no 

cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Entendo que a decisão mais justa, aquela que 

cumpre com o imperativo de equidade, consagrado no artigo 6º, da Lei 

9.099/95, é acolher – embora parcialmente - o pedido, até para que a 

reclamada, pessoa jurídica com extraordinária capacidade 

econômico-financeira, se veja desestimulada a prosseguir em sua rota de 

claro desrespeito aos consumidores. Como já afirmei, a decisão que 

reconhece a legitimidade da pretensão de indenização pelos danos 

morais, é aquela que considero mais justa, e tem amparo legal no 

dispositivo já citado e nos fatos que claramente indicam que houve uma 

omissão culposa, geradora de danos morais – logo, presente o nexo de 

causalidade. Presentes os pressupostos que autorizam a indenização, 

quais sejam, conduta omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de 

causalidade, há, independentemente da culpa, dever de indenizar a ser 

reconhecido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento, razão pela qual entendo como 

justa e razoável o seu arbitramento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inicias, e o faço 

para CONDENAR a empresa Reclamada a pagar à parte Reclamante, a 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a titulo de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a 

partir desta data. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 
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______________________________________________________ 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: 1017402-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 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 SENTENÇA Processo: 

1017402-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINALDO CARLOS DA 

SILVA VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O feito não ultrapassou a sua 

fase inicial, visto que a parte Reclamante deixou de apresentar 

comprovante de endereço válido. A parte Autora foi devidamente intimada 

para apresentar o documento, mas quedou-se inerte. O Código de 

Processo Civil impõe à parte Autora o ônus de indicar o endereço da parte 

Ré e na ausência desse requisito, o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. Posto isso, opino pelo indeferimento da petição inicial, com 

fundamento nos arts. 319, I c/c 321 e arts. 485, I, 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016932-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON OAB - MT3004/B 

(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 SENTENÇA Processo: 

1016932-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO CESAR SINOBE DO 

AMARAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 ação na qual o 

Reclamante informa que é cliente da Reclamada através da Unidade 

Consumidora n. UC 6/2568662 – 7, e recebeu uma notificação apontando 

desvio de energia. Aduzindo que após a suposta vistoria, recebeu uma 

conta no valor de R$ 9.357,20, sendo surpreendida com duas faturas 

cobrando os valores de R$ 2.121,30 e R$ 7.235,90, da qual discorda. Por 

tais razões, requer inexigibilidade do débito e indenização por dano moral. 

A parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e decorre de 

recuperação de consumo dos meses anteriores, pois foi constatada uma 

irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de 

Ocorrência Inspeção, em que ficou evidenciado uma irregularidade. 

Apresentando o TOI. Pois bem. A Reclamada alega que agiu nos exatos 

termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL afirmando que registrou a 

irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e fotografias. Contudo, em 

que pese o próprio autor ter juntado o TOI (Termo de Ocorrência 

Inspeção), compulsando os documentos, verifica-se que a Ré não juntou o 

fotos do medidor para demostrar visualmente a irregularidade. Se a Ré 

pretendia 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 § 1º, I e §§2º e 3º, inciso II do 

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; (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. A omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 

(vigente à época do fato), 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. Logo, não se pode referendar 

o procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL. 

Entendo que no caso, é evidente que caberia a Ré juntar as fotografias do 

medidor para comprovar o alegado. Contudo, quedou-se inerte, dessa 

forma, é pertinente acolher o pedido de declaração da inexistência do 

débito, devido à mácula na apuração de eventuais irregularidades no 

medidor. 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 no fornecimento de energia, tão pouco 

negativação indevida nos órgãos de proteção. Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que a reclamante não sofreu transtornos e frustração. 
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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. Diante do exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a inexistência do débito referente aos 

valores discutidos nos autos. 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 

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: 1020278-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CAMPOS DE JESUS (REQUERENTE)

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)

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: 

1020278-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACKSON CAMPOS DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). Trata-se de Reclamação cível com 

pedido de liminar, na qual a Reclamante aduz ser cliente da Reclamada, 

titular da Unidade Consumidora n. 6/2610471-1. Aduz que se surpreendeu 

com a fatura no valor de R$ 17.443,54 (dezessete mil, quatrocentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), dividida em duas, 

ambas com vencimento em dezembro de 2020. Alega que tais valores não 

condizem com o seu consumo mensal. Por tais razões, requer em caráter 

de urgência, a abstenção de lançar seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito e de proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

sob pena de multa em caso de descumprimento. Além da indenização por 

dano moral. 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. No 

mérito a demanda é parcialmente procedente. A Reclamada alega que agiu 

nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL afirmando que 

registrou a irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e fotografias, 

contudo, não trouxe aos autos os citados documentos. Portanto, em que 

pese as alegações da Reclamada esta não comprovou o cumprimento ao 

estabelecido na Resolução nº 414/2010, notadamente no disposto no art. 

129, § 5º e 7º, aos quais assim dispõe: 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. § 5o Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. Vale dizer, a Reclamada não comprovou a forma 

a qual acondicionou o medido a ser periciado (§5º), a notificação do 

Reclamante para o acompanhamento da perícia (§7º) e, por fim, que o 

laudo fora realizado por autoridade competente e isenta. A omissão em 

obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), 

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. Logo, não se pode referendar o procedimento levado a 

efeito pela Reclamada. Para que seja feita a cobrança do consumo 

pretérito e sua devida recuperação é necessário que a Reclamada atenda 

as exigências do regulamento da ANEEL. 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 no fornecimento 

de energia, tão pouco negativação indevida nos órgãos de proteção. 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. Diante do exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito referente aos 

valores discutidos nos autos. 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 

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? 
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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: 1003787-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, 

CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE 

AMPARO E BENEFICENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANA APARECIDA ROSA OAB - SP265864 (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: 

1003787-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINNE LUCENA 

SILVA MIKURI - ME REQUERIDO: GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES 

SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA 

GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA Visto. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

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. 

Cuida-se de reclamação cível ajuizada por ANA CAROLINNE LUCENA 

SILVA MIKURI - ME, 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 pretende a declaração de 

inexistência de débito e a condenação da Reclamada ao pagamento de 

danos morais, em virtude da inscrição indevida do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. A empresa Ré afirma que o débito é 

legitimo em razão da previsão expressa na convenção coletiva de trabalho 

2019/2020, que instituiu a cobrança do beneficio social familiar no valor de 

R$ 10,00 (dez reais) por trabalhador, independentemente da filiação ou 

associação da empresa a algum sindicato. Com efeito, muito embora o 

artigo 3°, § 2°, da lei 9.099/95, cite as causas apenas relativas a acidentes 

de trabalho como excluídas da competência dos juizados especiais cíveis, 

conforme estabelece o artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, 

compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho. Ainda, a Súmula nº 392 do TST dispõe que é de competência da 

Justiça do Trabalho as ações cuja pretensão verse sobre danos morais e 

materiais decorrentes da relação de trabalho. Vejamos: “Súmula nº 392 do 

TST DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada em sessão 

do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) - Res. 200/2015, DEJT 

divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015 Nos termos do art. 114, inc. 

VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para 

processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, 

decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de 

trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos 

dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.” Desse modo, 

observo que o presente processo discute acerca da legalidade ou não da 

cobrança do beneficio social familiar instituído por Convenção Coletiva de 

Trabalho, razão pela qual entendo que o Juizado Especial Civil é 

incompetente para processar e julgar matérias dessa natureza. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso II da L. 9.099/95. 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. 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, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIL MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003915-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JEOVANIL MENDES 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. 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 das faturas. 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 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 
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nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(28/11/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001742-59.2020.8.11.0002. AUTOR: GABRIEL SERRA REU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do acordo celebrado entre as 

partes, consoante minuta juntada no ID n. 30508499, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Ainda, diante do cumprimento da transação 

conforme comprovante anexado no ID n. 31181656, julgo EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como extingue a ação 

com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a teor do 

contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão não 

cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018961-22.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PLENS DE SOUZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018961-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SALETE PLENS DE SOUZA 

CORREA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Visto. Dispenso 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 alega que realizou a compra de um celular Samsung J7 

no site da empresa Ré, tendo recebido o e-mail de confirmação do pedido. 

Afirma que após o prazo estipulado entrou em contato com a Ré, todavia, 

recebeu a informação de inexistência do pedido. Afirma que registrou 

boletim de ocorrência narrando o ocorrido, bem como tentou solucionar a 

questão junto a Ré, no entanto, sem sucesso. Desse modo, pugna pela 

condenação da Ré ao ressarcimento do valor pago pelo aparelho R$ 

519,60 (quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos) e no 

pagamento dos danos morais sofridos. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte reclamada, em sua 

contestação, alega que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes 

os requisitos necessários ao dever de indenizar, bem como argumenta 

responsabilidade exclusiva da Autora por fato de terceiro. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Pelos fatos narrados 

aos autos, e os documentos juntados, verifico que a razão está com a 

Requerida. Isso porque, é possível observar que a parte Autora foi vitima 

da fraude denominada PHISHING, na qual ao acessar um site ou uma 

oferta a pessoa é redirecionada para um site fraudulento. Tanto é que ao 

pesquisar o CNPJ (07.170.938/0001-07) constante no boleto pago pela 

A u t o r a  n o  s i t e  d a  R e c e i t a  F e d e r a l 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicit

acao.asp) é possível observar que o mesmo pertence a CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A., pessoa jurídica totalmente diversa do 

beneficiário informado no boleto. Desta forma, resta clara a 

responsabilidade exclusiva da demandante, o que afasta a 

responsabilidade da requerida, nos termos do artigo 14, § 3°, II, do CDC, 

pois foi determinante para a efetivação do ato fraudulento a não 

observância da autora quanto ao modo de proceder frente a verificação 

do pedido e do pagamento junto à empresa demandada, a fim de evitar a 

fraude. Nesse sentido, cabe destacar o entendimento da Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGENCIA 

DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA – GOLPE 

DENOMINADO PHISHING – PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – 

AUSENCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS 

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Analisando 

os autos, tenho que o caso dos autos trata-se de um fortuito externo, 

advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “phishng”, em que 

fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a 

realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas. Do caso 

concreto conclui-se pela culpa exclusiva do consumidor, quanto aos 

danos e prejuízos sofridos. Sentença mantida em todos os seus termos 

Recurso conhecido e improvido (N.U 1000726-23.2018.8.11.0008, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 22/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019). Com efeito, entendo que o 

caso dos autos trata-se de fortuito externo, pois os fatos são alheios ou 

estranhos ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo a responsabilidade civil da empresa. Ante ao que dos 

autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. 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: 1002036-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY CLEIDE DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002036-14.2020.8.11.0002. AUTOR: LUCY CLEIDE DA SILVA AMORIM 

REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos,etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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, conforme o 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, sob o argumento de que 

adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a Rio de Janeiro, com 

escala em São Paulo, contudo houve atraso no voo da volta (RIO-SÃO 

PAULO); fazendo com que a autora perdesse a conexão na cidade de 

São Paulo, e que o voo que estava programado para sair as 16:45 do dia 

26/04/2019 da capital paulista, saiu somente no dia 27/04/2019 as 7:00, ou 

seja, quase 14 horas de atraso. A parte Reclamada na sua contestação 

opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o atraso do voo 

foi devido as “modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de 

destino e/ou origem,”, motivo pelo qual a autora não há que se falar em 

reparação por danos morais. Assiste razão parcial a autora. É 

incontroverso nos autos que houve atraso no voo, diante da confissão da 

Ré em sede de contestação. É necessário lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma grande companhia aérea, 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. Diante da 

inversão do ônus da prova, caberia a ré provar que a autora chegou ao 

seu destino final no horário, ou menos de 4 (quatro) horas de atraso. 

Contudo quedou-se inerte, não se desincumbindo do ônus (art. 373, II do 

CPC). Assim, a verossimilhança reside nos elementos e circunstância que 

envolvem a controvérsia, pois não aconteceu o voo previamente 

contratado pela autora de São Paulo a Cuiabá, previsto para as 16:45 do 

dia 26/04/2019. Sendo realizado somente no dia 27/04/2019 as 7:00, ou 

seja, quase 14 horas de atraso. Portanto, configurada a falha na 

prestação do serviço. Dessa forma, imputa-se à Reclamada o dever de 

reparar os danos causados. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, 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.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. A 

justificativa da Reclamada de “modificações realizadas na malha aérea do 

aeroporto de destino e/ou origem,” não é uma das hipóteses de 

excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, do CDC. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido 

pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque decorrente de 

problemas na malha aérea, caracteriza fortuito interno, já que integra o 

processo de execução do serviço de transporte aéreo, não eximindo a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, pois compreende no risco 

do empreendimento. Portanto, o vício na prestação do serviço de 

transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso de voo, é 

suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica no 

retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência 

de grave ato ilícito, consubstanciado não só pelo atraso do voo 

previamente contratado, mas sobretudo, pela resolução tardia do 

problema, que reverberou o atraso no voo de quase 14 horas. Sendo 

assim, ante o reconhecimento de ato ilícito indenizável, resta, portanto, 

fixar o quantum devido. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, 

o atraso de cerca de 14 horas do horário previsto para o embarque, 

extrapola todos os critérios de bom senso do que se espera de uma 

empresa de grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a 

fixação da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

na importância de R$ 8.000,00 (oito 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 da 

citação, conforme art. 240 do CPC. 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 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: 

1002032-74.2020.8.11.0002. AUTOR: POLLYANNE DA SILVA AMORIM 

REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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, conforme o 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, sob o argumento de que 

adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a Rio de Janeiro, com 

escala em São Paulo, contudo houve atraso no voo da volta (RIO-SÃO 

PAULO); fazendo com que a autora perdesse a conexão na cidade de 

São Paulo, e que o voo que estava programado para sair as 16:45 do dia 

26/04/2019 da capital paulista, saiu somente no dia 27/04/2019 as 7:00, ou 

seja, quase 14 horas de atraso. A parte Reclamada na sua contestação 

opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o atraso do voo 

foi devido ao “intenso trafego aéreo”, motivo pelo qual a autora não há que 

se falar em reparação por danos morais. Assiste razão parcial a autora. É 

incontroverso nos autos que houve atraso no voo, diante da confissão da 

Ré em sede de contestação. É necessário lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma grande companhia aérea, 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. Diante da 

inversão do ônus da prova, caberia a ré provar que a autora chegou ao 

seu destino final no horário, ou menos de 4 (quatro) horas de atraso. 

Contudo quedou-se inerte, não se desincumbindo do ônus (art. 373, II do 

CPC). Assim, a verossimilhança reside nos elementos e circunstância que 

envolvem a controvérsia, pois não aconteceu o voo previamente 

contratado pela autora de São Paulo a Cuiabá, previsto para as 16:45 do 

dia 26/04/2019. Sendo realizado somente no dia 27/04/2019 as 7:00, ou 

seja, quase 14 horas de atraso. Portanto, configurada a falha na 

prestação do serviço. Dessa forma, imputa-se à Reclamada o dever de 

reparar os danos causados. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Com efeito, 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.” , Assim, por ser objetiva, 

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. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. A 
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justificativa da Reclamada de “intenso trafego aéreo” não é uma das 

hipóteses de excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, do 

CDC. Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do 

Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de problemas no trafego aéreo, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. Portanto, o vício na prestação 

do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso 

de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica 

no retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência 

de grave ato ilícito, consubstanciado não só pelo atraso do voo 

previamente contratado, mas sobretudo, pela resolução tardia do 

problema, que reverberou o atraso no voo de quase 14 horas. Sendo 

assim, ante o reconhecimento de ato ilícito indenizável, resta, portanto, 

fixar o quantum devido. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, 

o atraso de cerca de 14 horas do horário previsto para o embarque, 

extrapola todos os critérios de bom senso do que se espera de uma 

empresa de grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a 

fixação da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

na importância de R$ 8.000,00 (oito 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 da 

citação, conforme art. 240 do CPC. 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 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: 

1002850-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 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 recebeu cobrança referente 

a mensalidade do mês de setembro de 2019 no valor de R$ 113,89 (cento 

e treze reais e oitenta e nove centavos), todavia a mesma é indevida, haja 

vista ter realizado a quitação do boleto dentro do prazo de vencimento. 

Tentada a conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa Reclamada, 

por seu turno contesta tempestivamente, informando que em razão do não 

aditamento do FIES em 2017/1 a Autora renegociou o débito no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), sendo, portanto, o débito devido. 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 ato ilícito, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivaram as 

cobranças no valor de R$113,89 (cento e treze reais e oitenta e nove 

centavos), muito menos discorreu qualquer argumento acerca do mesmo, 

limitando-se a alegar que o débito cobrado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) é decorrente do não aditamento do FIES, todavia, tal renegociação 

não é negado pela Autora. Assim, considerando que a reclamada não 

trouxe elementos algum ao feito que justificasse a cobrança no valor de 

R$113,89 (cento e treze reais e oitenta e nove centavos), pois certo que a 

Autora comprovou que administrativamente a Ré teria lhe informado que o 

mesmo é decorrente de pagamento inferior ao total na mensalidade de 

setembro de 2019 (id n. 28594885), bem como que a Autora acostou o 

boleto da mensalidade de setembro de 2019 com a discriminação de todos 

os débitos e créditos, além do comprovante de pagamento no valor exato 

(id n. 28594882), entendo que o débito deve ser declarado insubsistente. 

Com relação aos danos morais, não vejo nenhum gravame mereça 

reparação. A parte reclamante apenas recebeu mera cobrança, não tendo 

sido registrada qualquer restrição comercial em seu nome e CPF. Assim, 

diante dos elementos e evidência apresentados, o que se divisa é que os 

aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante não excedem ao 

patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública. Pelo exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada, para declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 113,89 (cento e treze reais e oitenta 

e nove centavos), bem como determinar que a Ré abstenha-se de realizar 

novas cobranças referentes a esse débito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 
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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: 1012463-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LARA ACEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012463-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AMANDA LARA ACEL SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 1000533-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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: 

1000533-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS GULARTE 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O feito não 

ultrapassou a sua fase inicial, visto que a parte Reclamante deixou de 

apresentar comprovante de endereço válido, no prazo de 15 (quinze 

dias). A parte Autora foi devidamente intimada para apresentar o 

documento em 22/01/2020, mas quedou-se inerte, decorrido o prazo em 

12/02/2020. O Código de Processo Civil impõe à parte Autora o ônus de 

indicar o endereço da parte Ré e na ausência desse requisito, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Posto isso, opino pelo 

indeferimento da petição inicial, com fundamento nos arts. 319, I c/c 321 e 

arts. 485, I, 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, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019968-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 

1019968-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARYANNY DE JESUS 

MACHADO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

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, conforme o 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, 

sob o argumento de que adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá 

a Porto Alegre, com escala em São Paulo, contudo houve atraso no voo da 

ida, alega que o voo que estava previsto para sair da cidade paulista no 

dia 28/11 as 22:45 com chegada em Porto Alegra as 00:25, não foi 

possível o embarque por atraso da ré. Sendo que saiu de São Paulo 

somente no dia 29/11 as 5:05, chegando no destino final (Porto Alegre) as 

7:25, ou seja, somente após 6 horas. A parte Reclamada na sua 

contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o 

atraso do voo foi devido ao “TRÁFEGO AÉREO”, motivo pelo qual não há 

que se falar em reparação por danos morais. Assiste razão parcial a parte 

autora. É incontroverso nos autos que houve atraso no voo, diante da 

confissão da Ré em sede de contestação, e os documentos apresentados 

pela autora. É necessário lembrar que, neste conflito de interesses, figura, 

de um lado, uma grande companhia aérea, 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. A 

verossimilhança reside nos elementos e circunstância que envolvem a 
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controvérsia, pois a parte Autora demonstra que a sua chegada ao 

destino final estava prevista para às 00:25 do dia 28/11 – madrugada do 

dia 29/11, contudo chegou ao destino final somente as 7:25 do dia 29/11. 

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço. Assim, imputa-se à 

Reclamada o dever de reparar os danos causados. A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90. Com efeito, 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.” , Assim, por ser 

objetiva, 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. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

promovida. A justificativa da Reclamada de “TRÁFEGO AÉREO” não é uma 

das hipóteses de excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, 

do CDC. Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do 

Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de TRÁFEGO AÉREO, caracteriza fortuito interno, já que 

integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. Portanto, o vício na prestação 

do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso 

de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica 

no retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência 

de grave ato ilícito, consubstanciado não só pelo atraso do voo 

previamente contratado, mas sobretudo, pela resolução tardia do 

problema, que reverberou no fato de que o Autor só chegou em seu 

destino passados mais de 6 horas. Sendo assim, ante o reconhecimento 

de ato ilícito indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso de cerca de 6 horas do horário 

previsto para o embarque, extrapola todos os critérios de bom senso do 

que se espera de uma empresa de grande porte. Assim, entendo 

adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro 

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 da citação, conforme art. 240 do CPC. 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 n. 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002691-83.2020.8.11.0002. AUTOR: GENOVEVA MARQUES DE LIMA 

PAELO SILVA REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 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, conforme o 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, 

em virtude de que não conseguiu embarcar no horário combinado devido 

ao overbooking, que resultou numa demora de mais de 7 horas para 

chegar ao destino final (Cuiabá/MT). A parte Reclamada na sua 

Contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que a 

impossibilidade do embarque do Reclamante deu-se em decorrência de 

atraso ocorrido em etapa anterior da viagem, e que os passageiros do 

referido voo precisaram ser reacomodados em voos posteriores, 

impactando assim, no voo da parte autora. 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. Da análise do autos, 

constata-se que o embarque em São Paulo estava previsto para às 10h 

com chegada em Cuiabá prevista para às 11:15. Contudo, a Reclamante 

não conseguiu embarcar, porque a Reclamada não tinha lugares 

disponíveis no avião para todos os passageiros. A Reclamada 

reacomodou a Reclamante em outro voo às 17:20 e chegada em Cuiabá as 

18:45. O atraso de chegada no destino final foi mais de 7horas. Com 

efeito, 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.” A justificativa da Reclamada 

para o atraso (ocorrido em etapa anterior da viagem) não é uma das 

hipóteses de excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, do 

CDC. Configurada a falha na prestação do serviço, já que a viagem se 

estendeu a mais de 7 (sete) horas do horário previsto, já que estava 

programado que a Reclamante chegasse em Cuiabá às 11:15, mas só 

chegou as 18:45. Portanto, imputa-se à Reclamada o dever de reparar os 
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danos causados Restou 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. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado, de que o atraso de voo gera dano moral in re 

ipsa (dano moral presumido) (REsp 1.280.372-SP, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 7/10/2014). No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso de mais de 7 (sete) horas foge 

a todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: 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 da citação, 

conforme art. 240 do CPC. 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 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015874-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES 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 SENTENÇA Processo: 

1015874-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIVINO TAVARES 

PIMENTEL 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. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Ausência do Interesse de Agir: 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. Ainda, cumpre consignar que a inicial esta devidamente instruída 

com o histórico de consumo da parte Autora. Mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual 

visa a correção do valor das faturas geradas na UC 6/1168485-9, 

referente ao mês de setembro/2019 a fevereiro/2020, cujo montante se 

mostrou exorbitante em relação à media de seu consumo, bem como 

indenização por dano moral em razão da citada cobrança a maior de 

energia. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal e argumenta que a medição do 

consumo da energia elétrica da UC em questão fora feita de maneira 

escorreita e não merece qualquer correção. Por conseguinte, crendo na 

inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo julgamento improcedente 

dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não merece proceder. A análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que houve 

cobrança de consumo de energia elétrica que destoa do valor médio de 

consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a título de 

argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, aduz que 

as faturas foram geradas com base na leitura registrada. Neste sentido, a 

parte Requerida nada mais faz do que, tentando convencer do acerto das 

atividades desenvolvidas, validar a sua própria medição, o que retrata 

senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa o campo das 

meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação do alegado. 

Assim, a discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos 

meses de setembro/2019 a fevereiro/2020, em comparação com os meses 

anteriores, deixam aflorar as inconsistências no agir da Reclamada, 

traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem em exigência de 

valores que advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma 

prescrita na legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão 

ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de ter suspenso um 

serviço público essencial, como se qualifica a energia elétrica. Cabe 

destacar ainda, que conforme histórico de ordem de serviço anexado pela 

Ré (id n. 30233417), constato que, de fato, no dia 11/04/2019 houve a 

troca do medidor, sendo que houve queda no consumo do autor nos 

meses subsequentes, todavia, a partir do mês de setembro/2019 houve 

aumento no consumo, sem que a empresa Ré tenha acostado qualquer 

laudo do INMETRO que ateste a regularidade no medidor. Assim, com 

relação ao pedido de revisão da fatura, ora questionada, da análise da 

documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança 

de valor que não encontra justificativa plausível à vista do histórico de 

consumo da parte Reclamante. A empresa Reclamada argumenta que os 

valores cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, 

além de que pelo fato de ser uma concessionária, sua atuação é regulada 

por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser 

estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços 

inerentes à concessão. Em se tratando de relação de consumo, e 

alegando a parte Autora que não consumiu a energia apontada pela 

concessionária, caberia à Reclamada comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 
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claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

da Reclamante que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à Concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pela parte Autora, devendo ser revisada a 

cobrança dos débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade 

consumidora de responsabilidade da reclamante no meses indicados. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade 

pretendida, bem como a determinação de faturamento da fatura dos 

meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 pela média dos meses 

anteriores. Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida, provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que não é a 

primeira vez que a parte Autora busca o judiciário para solução de 

cobrança indevida. 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. 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$ 

2.000,00 (dois mil reais). Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, 

I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, para: 1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 25698436; 2. 

Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento 

da fatura referente aos meses de setembro/2019 a fevereiro/2019 no 

percentual da média consumida nos três meses anteriores ao aumento da 

unidade consumidora, e; 3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 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: 1011853-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE LOPES DA COSTA (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: 

1011853-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: LUZINETE LOPES DA COSTA Visto. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo 

é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos (ID n. 27278943). Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do 

acordo formalizado em audiência conciliatória (ID n. 27278943), 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). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 
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sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020047-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (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: 

1020047-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO SALES 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade passiva: Rejeito a 

preliminar arguida pela Ré GOL LINHAS AEREAS S.A, tendo em vista ser a 

empresa Responsável pela comercialização da passagem aérea operada 

pela empresa Passaredo, conforme consta no documento anexado no id 

n. 27486872. Assim, havendo pluralidade de réus que integram cadeia de 

relação de consumo, todos respondem solidariamente aos danos 

causados ao consumidor, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, 

§1º, do CDC. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação Indenizatória 

por Danos Morais e Materiais em desfavor das Reclamadas, em razão de 

atraso no voo de modo injustificado. Melhor dizendo, alega a parte Autora 

que efetuou a compra junto a Ré GOL LINHAS AEREAS S.A de bilhetes 

aéreos de ida e volta de Cuiabá a Araguaína. Alega que já no voo de volta 

de Araguaína a Brasília o voo era operado pela Ré PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA e de Brasília a Cuiabá operado pela Ré 

GOL LINHAS AEREAS S.A, no entanto, houve atraso na saído em 

Araguaína que culminou com a perda da conexão em Brasília. Narra o 

Reclamante, que devido a perda da conexão, que estava prevista para 

embarque às 21h10 do dia 07/10/2019, apenas conseguiu embarcar 

novamente às 10h05 do dia 08/10/2019 na Cia. Aérea Azul.. Tentada a 

conciliação, esta restou infrutífera. A Reclamada GOL LINHAS AEREAS 

S.A apresentou tempestiva Contestação, reconhecendo que houve a 

perda da conexão em Brasília, no entanto, alega não ser responsável 

pelos danos ocasionados a parte Autora. A Ré PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA, apesentou defesa tempestivamente, 

oportunidade em que também reconhece o fato narrado na inicial, mas 

atribuindo o atraso na decolagem à ocorrência de problemas técnicos na 

aeronave, que teria gerado um atraso, sendo que, devido a perda da 

conexão, a parte autora teria sido realocada no voo seguinte. Pois bem. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos incontroversos nos autos: a 

contratação dos serviços de transporte aéreo, a não realização do voo 

como determinado na data da compra, ausente motivo justificável e a 

impossibilidade da parte Autora chegar na cidade destino no horário 

previamente contratado, sendo que o atraso em questão se refere a, 

aproximadamente, 13 (treze) horas. Ficou evidente que a Reclamada não 

ofertou outro voo no mesmo dia (é fato confessado) e, portanto, 

incontroverso. É certo que motivos relevantes podem acontecer, sendo 

capazes de comprometer a realização de voo conforme 

programado/contratado, com o intuito de preservar a integridade física dos 

passageiros, como no caso de intempéries climáticas, que são fatos que 

se encontram fora do controle humano. É um caso fortuito externo. Porém, 

in casu, tenta a companhia aérea classificar o motivo da impossibilidade da 

viagem na mesma categoria (que se caso fortuito fosse). Em que pese tais 

alegações, entendo serem inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos 

operacionais decorrentes de manutenção não programada estão sobre o 

controle e responsabilidade da empresa Reclamada, sendo certo que tal 

fato 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. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação apenas para condenar as 

Reclamadas, solidariamente, a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a 

partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. 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. 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 
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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: 1010873-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G TOMBINI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-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: 

1010873-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: G TOMBINI & CIA LTDA Visto. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos (ID n. 26934536). 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 ID n. 26934536, 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). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012036-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ESTEFANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1012036-10.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SANDRA 

MARIA ESTEFANO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. Considerando a decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento (mov 27818053), 

intime-se a parte interessada a proceder o recolhimento das custas "... de 

forma parcelada (03)três prestações mensais e sucessivas, sujeitas a 

correção monetária na forma do art. 468, § 7º do Provimento nº 

41/2016-CGJ/MT." 2. Às providências necessárias. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para providenciar o preparo da Carta 

Precatória ou sua Distribuição. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002690-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FARIA RODRIGUES SERVICOS - ME (REQUERENTE)

CELINA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002690-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DENILSON FARIA 

RODRIGUES SERVICOS - ME, CELINA MARIA GONCALVES REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. 1. 

Trata-se de Medida Cautelar com pedido liminar par Suspender/Cancelar 

Leilão de Imóvel, promovida por DENILSON FARIA RODRIGUES SERVIÇOS 

– ME, neste ato representado por CELINA MARIA GONÇALVES, em face 

de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
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DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz a parte requerente, que firmou com a 

instituição financeira um aditivo à Cédula de Crédito Bancário n. 

B52131958-5, para alienação fiduciária do imóvel descrito nos autos. 3. 

Em razão da mora, afirma que em 23 de janeiro de 2017 fora intimada pelo 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca, para realizar o pagamento do débito 

no valor de R$ 58.486,06 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais e seis centavos), sob pena de consolidação da propriedade do 

imóvel em favor da instituição financeira. Alega, ainda, que é o único 

imóvel que possui. 4. Por esta razão, pugna pela concessão da Tutela 

Cautelar Requerida em Caráter Antecedente objetivando compelir a 

realização do Leilão, ou, alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na 

hipótese de ter sido realizado. 5. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Medida Cautelar com pedido liminar par 

Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel, promovida por DENILSON FARIA 

RODRIGUES SERVIÇOS – ME, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados 

no relatório acima. 7. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, 

é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 8. A probabilidade do direito 

pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade 

em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 9. 

No caso em comento, em que pese a autora ter informado na Inicial que o 

imóvel dado em garantia é o seu único imóvel, não há nos autos 

substâncias que demonstrem essa alegação, pelo contrário, o seu 

oferecimento em garantia pode implicar em renúncia à impenhorabilidade, 

não sendo razoável que depois o devedor, ante a inadimplência, alegue 

que o bem não pode sofrer constrição. 10. Sobre o tema em questão, o 

STJ já se manifestou, in verbis: “CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO 

EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. 

RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. [...] 3. A boa-fé do devedor é 

determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se 

quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o 

trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia 

ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em 

hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, 

não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor 

use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude 

contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega 

de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, 

esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, 

Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) (Grifei). 11. Nesse 

sentido também se mostra o entendimento da 2ª Câmara Cível/TJMT: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE 

IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO DEVEDOR – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DO PACTO 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – ALEGAÇÃO DE BEM DE 

FAMÍLIA – DESACOLHIMENTO – GARANTIA REAL – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DO PROPRIO IMÓVEL OBJETO DO FINANCIAMENTO – ARTIGO 

3º, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se os 

apelantes sequer apontam os encargos supostamente abusivos, 

fundamentando seu pedido de readequação do valor das parcelas do 

contrato de financiamento única e exclusivamente na alteração da 

situação financeira, este sequer merece ser conhecido por esta Corte. 

Exegese da Súmula 381 do STJ. O fato de o imóvel dado em garantia real 

ser o único bem da família é sopesado quando de seu oferecimento em 

alienação fiduciária do financiamento do imóvel, nos termos do artigo 3º, 

V, da Lei 8.009/90. Assim, descabido que depois, ante sua inadimplência, 

o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. 

(Ap 1911/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 18/05/2016)”. 

12. Dessa forma, verifico que a requerente fora devidamente notificada, 

conforme se depreende da Notificação Expedida pelo Cartório do 1º 

Ofício, documento, este, trazido pela parte autora. 13. Assim, sendo o 

devedor regularmente notificado e não efetuado o pagamento no prazo 

legal, a propriedade do imóvel consolida-se no nome do credor fiduciário, 

de modo que não é possível que se impeça ao credor de exercer o direito 

de dispor do bem, através da realização do leilão extrajudicial. 14. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a 

probabilidade do direito invocado pela autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO 

seu pedido. 15. 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), 16. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

18/07/2017, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 18. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 19. 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. 20. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o 

pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte 

hipossuficiente da relação. 21. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003593-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROBERTO DE LIMA (REQUERENTE)

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003593-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RENAN ROBERTO DE LIMA, 

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA REQUERIDO: SANTANDER, AYMORE 

Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos terem vindo 

conclusos para julgamento antecipado ou saneamento do feito, verifico 

que não consta dos autos certidão acerca da citação da segunda 

requerida (AYMORÉ), tampouco acerca de eventual decurso de prazo 

para apresentação de contestação. Assim, considerando os possíveis 

contornos jurídicos a serem dados a depender das hipóteses encimadas, 

DETERMINO que a Serventia CERTIFIQUE o encimado. Se citada, e, 

ausente apresentação de contestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 9quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003593-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROBERTO DE LIMA (REQUERENTE)

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1003593-07.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 71.228,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Seguro]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

requerida AYMORÉ foi devidamente citada via carta de citação 

postal,sendo juntado o AR em 21/06/2018 ID. 13797830. Na data de 

06/07/2018, juntou petição de Habilitação nos autos para o Advogado DR. 

Gabriel Lopes Moreira, o qual é advogado de ambos requeridos. Realizada 

audiência em 09/07/2018 ID. 14060594, ficou determinada a apresentação 

da Contestação, sendo que em 27/07/2018 ID. 14403698, foi juntada 

apenas a contestação do requerido ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002705-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ APPOLARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002705-09.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MARCIO LUIZ APPOLARI Vistos. 1. Indefiro o pedido formulado no mov. 

24726720 por estar em desacordo com o procedimento legal processual 

civil. 2. O Terceiro Interessado deverá buscar a via processual adequada 

para ver analisado seu pedido. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004308-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009477-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALBINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado do polo passivo/apelado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao RECURSO DE APELAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001418-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE GOMES PAVEZI (REU)

EVENTUS PRODUCOES EIRELI - EPP (REU)

WILSON JOSE COLOMBO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001418-11.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: EVENTUS PRODUCOES EIRELI - EPP, WILSON JOSE COLOMBO, 

ARIANE GOMES PAVEZI Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que se 

trata de ação de cobrança, muito embora tenha sido, equivocadamente 

despachado por esse juízo (Id.1938517), como se ação monitoria fosse. 

Sendo assim chamo o feito a ordem e recebo a inicial de cobrança, posto 

que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. 2. 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). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

16/11/2017, 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). 5. 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). 6. 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. 7. 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 
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prazo razoável para o cumprimento 8. Considerando que autor já efetuou 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. , (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002670-78.2018.8.11.0002

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:

MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA (REU)

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002670-78.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: AM 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI, MICHAEL 

FELIPE DE OLIVEIRA Vistos. 1. Expeça-se a Carta Precatória conforme 

requerido. (mov. 22204875 e 22294955). 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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, providencia a juntada da guia correta referente a 

diligencia do Oficial de Justiça, aquela que deverá indicar o BAIRRO. 

NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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 a juntada da Guia de Diligencia do 

Oficial de Justiça, correta, uma vez que juntou do Bairro: Maringá III, e o 

endereço é bairro Poção em Cuiabá e outros no bairro São Jorge em 

Várzea Grande, setor diverso. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010126-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA PINTO DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-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 

1010126-79.2018.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OLGA PINTO 

DE AMORIM ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A, BANCO 

PAN, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Desconstituição de Débito c/c Ressarcimento com Repetição do Indébito 

c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos 

da Tutela, promovida por OLGA PINTO DE AMORIM em face do BANCO 

BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, partes devidamente qualificadas nos autos. 

2. A requerente alega que estão sendo realizados diversos descontos em 

seu benefício recebido do Governo do Estado de Mato Grosso referentes 

à supostos empréstimos consignados realizados com as instituições 

financeiras requeridas. 3. A parte autora reconhece apenas os descontos 

realizados pelo Banco BMG, nos valores de R$ 261,17 (duzentos e 

sessenta e um reais e dezessete centavos) e R$ 116,34 (cento e 

dezesseis reais e trinta e quatro centavos), porém, alega que tais valores 

divergem do contratado. Insurge-se com relação aos demais valores 

descontados em seu benefício, bem como, os dois valores referentes à 

cartões de crédito, que sequer os possuem. 4. Determinada a emenda à 

inicial (ID 28717519), a parte autora manifestou-se no ID 29540240, 

informando que “abre mão” do direito de reaver a diferença cobrada 

indevidamente, em razão da impossibilidade de demonstrar em juízo as 

obrigações que julga controversa (ID 29540240). É o relatório. Decido. 5. 

Pois bem. Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300 do CPC. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 7. Em relação 

ao pedido de suspensão dos descontos, verifico que não estão presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela 

autora. 8. Explico. Deve haver nos autos prova suficiente para que haja 

convencimento do julgador de que a parte é titular do direito material 

disputado, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, o que 

inexiste no caso em apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, 

ou não, de contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que 

será propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 9. Ademais, a 

autora juntou aos autos apenas cópia dos holerites, os quais demonstram 
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os descontos realizados em seu benefício e cópia de um contrato 

entabulado com o requerido - Banco BMG, o qual instruiu outra ação 

contra a referida instituição financeira. 10. Ante o exposto, não consigo 

vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado 

para que possa conceder-lhe liminarmente a antecipação dos efeitos da 

tutela, razão pela qual INDEFIRO seu pedido. 11. Citem-se os requeridos 

para contestarem a presente ação, querendo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-os de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil. 12. 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. 13. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 14. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 15. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor da autora, por vislumbrar sua hipossuficiência 

em face da parte requerida. 16. Intime-se. 17. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011794-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011794-51.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: 7KAR VEICULOS LTDA - ME, ADAILTON CORREA MUNIZ 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante 

e arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017423-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA RODRIGUES FLOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017423-06.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALEXSANDRA RODRIGUES FLOES 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. Em análise aos autos, verifico que o autor 

juntou o Recibo Registrado da notificação enviada ao e-mail do devedor, a 

fim de comprovar a constituição em mora. 4. Pois bem. A notificação 

enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico 

tenha sido informado no contrato, não tem o condão de comprovar a 

comunicação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

5. A referida norma prevê o envio da notificação para o endereço físico do 

devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão 

de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico. 6. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA 

COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). EXIGÊNCIA DE ENVIO POR CARTA 

REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXEGESE DO ART. 2, § 2º, 

DO DECRETO LEI N. 911/69. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO 

ADOTADO EVIDENCIADO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO 

COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (AI n. 

4019477-05.2017.8.24.0000, de Campos Novos, rel. Des. Jaime Machado 

Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 17-05-2018).” 7. 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 do feito sem julgamento do mérito. 

8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003523-19.2020.8.11.0002

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:

JOSE CARLOS PEREIRA SENNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003523-19.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS PEREIRA SENNA 

Vistos. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de 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 29208638. 3. Em caso 

de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º 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: 1002935-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGENIA BATISTA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002935-12.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDIGENIA BATISTA LUZ Vistos. 1. 

Deixo de acolher o pedido de dilação de 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 29107316. 3. Em caso de 

inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo 

Civil. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002705-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ APPOLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002705-09.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MARCIO LUIZ APPOLARI Vistos. 1. Indefiro o pedido formulado no mov. 

24726720 por estar em desacordo com o procedimento legal processual 

civil. 2. O Terceiro Interessado deverá buscar a via processual adequada 

para ver analisado seu pedido. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006733-78.2020.8.11.0002

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:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 7 3 3 - 7 8 . 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: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001375-35.2020.8.11.0002

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:

GENIVAL MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001375-35.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GENIVAL MANOEL DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo do seu recebimento (ID 30598016). 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005990-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005990-39.2018.8.11.0002 AUTOR(A): RONILDO DE ARRUDA REU: 

BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção Antecipada de 

Provas proposta por RONILDO DE ARRUDA, em desfavor de BANCO PAN 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, pugnado pela exibição 

dos contratos consignados ativos e inativos, apresentação e 

esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e discriminação do início e termino do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos, 

as contas gráficas dos empréstimos efetuados e os contratos de cartão 

de credito com as faturas detalhadas mensais desde a data da 

contratação. 2. Em decisão de ID. 21575189, não fora concedida a 

antecipação de tutela e determinada a citação da parte requerida. 3. 

Devidamente citada, a parte requerida manifestou em ID. 24461491, 

apresentando dos documentos solicitados. 4. O autor, por sua vez, 

apresentou sua impugnação, conforme ressai de ID. 25439808. É o 

necessário relatório. Decido. 5. Observando presentes nos autos 

elementos probantes suficientes e discussão atinente tão somente a 

direito, não necessitando o feito de maior dilação probatória, inclusive, pela 

própria natureza da ação, passo ao julgamento antecipado da lide. 6. 

Primeiramente, ressalto que, inexiste óbice legal à propositura de ação 

judicial para exibição de documento comum às partes, além do que é 

desnecessária a prova de negativa de requerimento administrativo para 

ingresso de ação. 7. Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se 

instruída com documentos que evidenciam o laço contratual entre as 

partes. 8. Assim, não restam dúvidas acerca da obrigação do requerido 

em exibir os documentos ao requerente, ou seja, os contratos mantidos 
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pelas partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do Código de 

Processo Civil). 9. Sendo que, sua apresentação no momento da 

apresentação de defesa, exime-se de seu ônus à luz da lei consumerista. 

10. Entretanto, mesmo que a requerida tenha apresentado os documentos 

solicitados pela requerente de forma espontânea, entendo que devem ser 

arbitrados honorários advocatícios, inclusive, por assemelhar-se à 

condição de reconhecimento do pedido. 11. Diante do exposto, em face 

dos documentos exibidos pelo requerido, nos termos do art. 487, III, “a”, do 

CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido de exibição de 

documentos feito nesta. 12. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes arbitrados 

em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 13. Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, arquive-se. 14. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000530-08.2017.8.11.0002

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:

LIDIANA ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-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 

1000530-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LIDIANA ANTUNES DA SILVA Vistos. 

. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de LIDIANA ANTUNES DA 

SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos, visando liminarmente à 

apreensão do veículo Fiat, modelo Palio Fire, ano 2009/10, placa NPI-5107, 

alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da 

propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. No 

id. 5035551 este juízo retificou ex officio o valor atribuído à causa para 

R$- 18.519,11 por ser o valor econômico pretendido pelo autor. 3. Na 

sequência, a liminar foi concedida conforme decisão lançada no id. 

6699349, e o bem apreendido conforme certidão lavrada no id. 8036334. 

Citado (id. 8036338). O requerido apresentou sua contestação com pedido 

de reconvenção, conforme id. 8321658. 4. Em sua defesa, como preliminar 

de mérito, alega que a mora não foi devidamente comprovada haja a vista 

que a notificação extrajudicial encontra-se irregular e também 

manifesta-se contrariamente com relação ao valor atribuído à causa. 5. Em 

sede de Reconvenção, afirma que o contrato contém cláusulas abusivas, 

tais como, a capitalização mensal de juros, aplicação da tabela Price, juros 

remuneratórios acima da média de mercado, serviços de terceiro, tarifa de 

cadastro cobrada acima da média de mercado, venda casada com 

seguros e, por fim, pede a descaracterização da mora e pede a restituição 

em dobro dos valores cobrados irregularmente pelo autor. 6. Instado a se 

manifestar, o autor, através do id. 15766296, impugna os termos da 

contestação, aduzindo preliminarmente, a intempestividade da defesa a a 

gratuidade da justiça pretendida pela ré, pedindo, ao final, a procedência 

do pedido inicial. No tocante à Reconvenção, rechaça os pedidos ali 

apresentados e pede a sua improcedência. 7. As partes foram intimadas a 

produzir as provas que pretendiam produzir, vindo a autora pugnar pelo 

julgamento antecipado da lide, enquanto que a requerida nada requereu. 8. 

Os autos vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 9. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de LIDIANA ANTUNES DA 

SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos, visando a apreensão 

do bem descrito na exordial. DAS PRELIMINARES DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA 10. A requerida afirma que o autor não conseguiu demonstrar a 

efetiva constituição do devedor em mora, haja a vista que a notificação 

realizada por meio de correios não teria validade e que a mesma deveria 

ter sido realizada através do cartório extrajudicial. 11. Pois bem. Conforme 

é sabido, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 12. Assim, 

ao contrário do que afirma a requerida, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, pode ocorrer por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 13. No 

caso presente, em atenção ao Aviso de Recebimento anexado no id. 

4699591, é possível notar que a correspondência foi recebida 

pessoalmente pela devedora, sendo, pois, válida para os fins dispostos no 

art. 2º, § 2º do Decreto-Lei em referência. 14. Deixo, pois, de acolher a 

preliminar arguida. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 15. A 

requerida alega preliminarmente que o valor atribuído à causa não atendeu 

os parâmetros delineados no art. 292, I, do CPC. 16. Todavia, conforme se 

pode verificar da decisão proferida no id. 5035551, este juízo corrigiu, de 

ofício, o valor atribuído à causa, ficando estabelecido o valor de 

R$-18.519,11, razão pela qual não mais subsiste o pedido ora 

apresentado. 17. Desta forma, deixo de acolher o pedido. DA 

INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA RÉ 18. Pretende o autor, o 

reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada pela 

requerida, aduzindo, para tanto, a requerida protocolou sua defesa um dia 

após o término do prazo, que, segundo alega, seria em 27/06/2017. 19. 

Todavia, vejo que o pedido do autor não merece prosperar. Vejamos. De 

acordo com os andamentos processuais, o mandado de busca e 

apreensão e citação foi inserido nos autos eletrônicos no dia 05/06/2017. 

Desta feita, excluindo-se o dia da juntada e os dias não úteis, incluindo ai o 

feriado nacional de Corpus Christi e o ponto facultativo, o termo final para 

a apresentação da defesa é o dia 28/06/2017. 20. Desta feita, 

considerando que a requerida apresentou sua defesa em 28/06/2017, ou 

seja, no último dia do seu prazo, não há que se falar em intempestividade, 

razão pela qual indeferido seu pedido. DA JUSTIÇA GRATUITA 21. O 

pedido de gratuidade processual requerido pela ré não deve ser acolhido. 

22. Com efeito, o pedido deve ser acompanhado de documentos que 

comprovem a sua incapacidade financeira, situação esta não evidenciada 

nos autos. 23. Posto isto, indefiro o pedido da requerida. DO MÉRITO 24. 

Despicienda a dilação probatória, pois se encontram os autos aptos ao 

julgamento, haja vista que o tema retrata matéria unicamente de direito 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). DO PLEITO REVISIONAL NA 

CONTESTAÇÃO 25. Quanto ao pedido de revisão da ré, ressalto que é 

admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em sede de 

reconvenção, decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da 

economia processual e da ampla defesa. DA RECONVENÇÃO DA 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS 26. O requerido alega ser ilegal a cobrança 

de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições 

financeiras, nos contratos de financiamento firmados com a autora. 27. 

Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos 

juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo 

o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 

973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior 

a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, 

desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 
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remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 28. Assim, 

uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal (2,17%) 

e a anual (29,40%), e sendo esta última, superior ao duodécuplo da 

mensal (2,17% x 12 = 26,04%), conforme se verifica do contrato acostado 

aos autos (item V-1), entendo que restou prevista de forma expressa e 

clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua 

cobrança. 29. Por isso, tal pleito improcede. DA Tabela Price 30. Há, agora, 

que se analisar a alegação do autor de que a utilização do Sistema 

Francês de capitalização e amortização de débitos (Tabela Price) 

significaria cobrança de taxa de juros superior à contratada, porque 

inflacionaria o saldo devedor. 31. O sistema conhecido como Tabela Price 

consiste em amortização da dívida em prestações periódicas, iguais e 

sucessivas, sendo o valor da prestação composto de duas parcelas, uma 

de juros e outra de capital. 32. De acordo com entendimento já pacificado 

não há ilegalidade na aplicação da referida tabela, consoante se vê dos 

julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA 

EXPRESSAMENTE PACTUADA - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - 

ABUSIVIDADE INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO 

BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE PACTUADA - 

EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA TABELA 

PRICE – PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 

12% ao ano, por si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no 

REsp Nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 

Abusividade também não verificada em relação à taxa média de mercado 

disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de 

contrato.2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. Tabela Price. Legalidade. 

O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização 

não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez 

que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o 

qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010); e, viabiliza a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. (Ap 32952/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. 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. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (Ap 144648/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018) 33. No caso dos autos, não há que falar-se 

em ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que, mesmo não 

havendo previsão expressa de sua contratação, os juros foram cobrados 

integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

amortizado por outra parte das prestações. 34. Além disso, sua aplicação 

estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o 

consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas 

obrigações. 35. Por esta razão, improcede o pleito. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 36. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 37. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 38. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios 

trazendo como taxa média de mercado, pessoa física, para financiamento 

de veículo, o equivalente a 1,91% ao mês e 25,90 % ao ano de juros 

remuneratórios. 39. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

de mercado para Crédito Pessoal para aquisição de imóveis por pessoa 

física, no período relativo ao contrato em exame, foi de 24,67% ao mês. 

40. Nota-se nesse caso em específico que a taxa anual contratada (29,40 

%) é pouco mais elevada do que a taxa média de mercado à época da 

contratação (24,67 %), o que representa uma pequena discrepância 

passível de aceitação a evidenciar a não abusividade da taxa de juros 

contratada. 41. Nesse Sentido, segue o julgado no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO 

– EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO 

DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA 

ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO 

CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL – FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – 

REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – NÃO-CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se 

fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 

1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo 

da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente 

capitalizados.Não há como afastar a incidência da comissão de 

permanência, porque inexiste indício de sua incidência, em especial, ante a 

ausência de previsão contratual e da falta de demonstração da aplicação 

do encargo.A repetição do indébito demanda o reconhecimento da 

cobrança de encargos indevidos. (Ap 149604/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018) 42. Logo, considerando que 

a taxa aplicada não ultrapassou o limite de 50% da taxa pratica no 

mercado, mantenho-na nos termos pactuados. DOS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO 43. A questão atinente a validade dos serviços de terceiros foi 

objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no 

bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando 

entendimento, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo, de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado. 44. Sobre o tema, segue o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE GRAVAME 

E AVALIAÇÃO DO BEM – PACTUAÇÕES EXPRESSAS – LEGITIMIDADE 

DAS COBRANÇAS – COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os custos relativos a 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 

1578553/SP). (N.U 1015780-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 
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CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) 45. 

No caso em apreço, verifiquei que não houve a cobrança do referido 

encargo no contrato, conforme se observa do item III-7 do contrato, de 

modo que, resta prejudicada a análise quanto à referida tarifa. 46. Desta 

feita, improcede o pleito do autor. DA TARIFA DE CADASTRO 47. Trata-se 

de pedido do reconvinte para redução da tarifa de cadastro à média 

praticada pelo mercado, qual seja, R$- 173,41. 48. Pois bem. No julgamento 

do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira. 49. 

Sobre o tema, segue o aresto: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO E 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS 

PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – TARIFAS E 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS NO 

CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só 

se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo 

uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. “[...] 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro , a qual remunera 

o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).[...]” (REsp 

1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei) A jurisprudência é 

pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na 

hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da 

entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa 

previsão contratual. (N.U 1010857-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019) 50. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na 

cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, no valor de R$-495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme se depreende do item 

III-9, do contrato entabulado entre as partes. 51. Não prospera também o 

pedido de redução à média estabelecida pelo Bacen haja vista que, em 

consulta ao sítio eletrônico daquela instituição, constatei que o valor médio 

cobrado é de R$- 553,17, enquanto que a taxa cobrada foi de R$- 495,00, 

ou seja, pouco mais elevada do que o valor médio, não caracterizando, 

assim, a abusividade na cobrança. 52. Portanto, válida a tarifa de 

cadastro, improcede o pleito neste sentido. DOS SEGUROS 53. Quanto ao 

seguro financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato de 

financiamento de veículo, não implicando venda casada nem havendo 

vedação a ele. Em tese, acarreta segurança para os contratantes porque 

se houver sinistro previsto nas cláusulas a seguradora quitará o saldo 

devedor do contrato. 54. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – 

POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE 

AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – 

LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - 

EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de 

fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o 

julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das 

partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o 

que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, 

IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.2. A pactuação de 

seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção 

da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor 

do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato 

nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total 

por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego 

involuntário e de incapacidade física temporária. 3. Tarifa de Avaliação é 

legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do 

Conselho Monetário Nacional. 4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela 

Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a 

soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou 

financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras 

despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de 

um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. (SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) 55. No caso dos autos, vejo 

que incidiu a cobrança no valor de R$- 371,93 referente ao seguro de 

proteção financeira. Entrementes, conforme já exposto a cobrança da 

referida verba é legal, não havendo reparos a serem feitos. 56. Por esta 

razão, mantenho a cobrança do seguro. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA 

MORA 57. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

enseja a descaracterização da mora. 58. De acordo com o Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento ao REsp 1061530/RS, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, somente o reconhecimento da abusividade da 

taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desse juros na 

forma capitalizada, no período de normalidade contratual, é que enseja na 

descaracterização da mora. 59. No caso dos autos, conforme declarado 

neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade dos referidos 

encargos, de maneira que não há o que falar em descaracterização da 

mora. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 60. Conforme se extrai dos autos, 

constou expressamente do mandado de busca e apreensão e citação o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente. 61. Todavia, não observado o prazo 

para o pagamento integral da dívida, tenho que o pedido inicial deve ser 

acolhido por entender que houve o reconhecimento do requerido quanto à 

dívida existente. 62. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá o requerido responder pela sua 

inércia. DO DISPOSITIVO 63. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, e nos termos do 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, e CONDENO o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º do CPC. 64. JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e CONDENO o requerido/reconvinte ao pagamento 

dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atribuído na reconvenção (CPC, art. 85, § 1º e 2º). 

65. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. 66. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006609-95.2020.8.11.0002

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:

ALESSANDRO CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006609-95.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALESSANDRO CONCEICAO DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face 

de ALESSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA, partes devidamente 

qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Analisando os autos, verifiquei que a primeira notificação encaminhada ao 

devedor se referiu à parcela com vencimento em 14/09/19, contudo, de 

acordo com a planilha do débito juntada aos autos, a referida parcela 

encontra-se paga (ID 29670365). 3. Ademais, a referida notificação de 

parcela quitada sequer fora recebida pelo devedor, considerando que 

retornou com o motivo “Não procurado”. 4. A segunda notificação 

extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso daquele indicado no 

contrato celebrado entre as partes, sendo recebida por pessoa estranha 

aos autos, de acordo com o ID 29670366. 5. Dessa forma, fora 

oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada (ID 
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29929893), ocasião em que, argumentou a regular constituição em mora 

da parte devedora (ID 30601795). 6. Pois bem. Em que pese as 

argumentações do autor, verifico que o mesmo não se desincumbiu de 

comprovar a efetiva constituição em mora do devedor no tocante à 

parcela que estava vencida, tratando-se de requisito para a propositura 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS 

CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS INSCULPIDOS NO 

NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. MORA 

DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da mora é 

requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora de 

consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o 

pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e 

apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 8. Ademais, 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), desde que 

encaminhada para o endereço do contrato. 9. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 10. 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. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas pagas na distribuição. 

13. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003644-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003644-47.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ANGELICA DA SILVA MARTINS Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de ANGÉLICA DA 

SILVA MARTINS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento válido que comprovasse a constituição da requerida 

em mora, considerando que o CEP utilizado na correspondência é diverso 

do indicado no contrato (ID 29460907). 3. No caso dos autos, o endereço 

da requerida, indicado no contrato, é Jardim Panorama – CEP: 78.140-215. 

Todavia, a notificação fora expedida para o Jardim Glória – CEP: 

78.140-002, conforme ID 28852349, sendo recebida por terceiros, sem 

relação com o processo. 4. Com efeito, encaminhada a notificação em 

endereço diverso do constante do contrato e recebido por pessoa diversa 

do devedor, considera-se como não atendido o requisito da comprovação 

da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento 

da ação de busca e apreensão. 5. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –RECEBIMENTO POR 

TERCEIRO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.“1. É 

entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em 

mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de 

encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não 

pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 

04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a 

ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não 

precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no 

endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi 

atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” 

(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – 

Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - 

Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) 6. Instado a manifestar-se, o autor 

pugna pela juntada de nova notificação extrajudicial, conforme ID 

30938054, encaminhada após a propositura da ação. 7. 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). 8. Ademais, oportunizado prazo para 

o autor comprovar a mora da parte requerida, este, por sua vez, 

colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada após a 

propositura da ação, situação esta não admitida, vez que se trata de 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 9. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – 

DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 10. Desta feita, 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, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas pagas na distribuição. 

13. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001418-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE GOMES PAVEZI (REU)

EVENTUS PRODUCOES EIRELI - EPP (REU)

WILSON JOSE COLOMBO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001418-11.2016.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EVENTUS PRODUCOES EIRELI - EPP, WILSON JOSE COLOMBO, ARIANE 

GOMES PAVEZI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança em que as 

partes, em petitório anexado aos autos, vieram em juízo informar a 

realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua homologação e 

consequente 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: 1003922-82.2019.8.11.0002

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:

JUTAMI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003922-82.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JUTAMI GOMES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

JUTAMI GOMES 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. 19889057). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

Id. 20746661. 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. 23031924). 5. 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. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 390 de 391



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 391 de 391


		2020-04-17T09:10:57-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




