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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 24, DE 31 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, João Filho de Almeida Portela, por intermédio do 

Ofício 001-2020 - Gab. datado de 07.01.2020, resolve

 Artigo 1º - Designar o servidor José Carlos de Freitas, matrícula nº 7462, 

como Gestor Judiciário , na 4ª Vara Criminal, a partir da data da 

publicação.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor R$144,44 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733949 Nr: 13834-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO SÃO JOSÉ DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luciana Ranieri Zangari - 

OAB:147.043, PRISCILA PEREZ GOES - OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 VISTO. A Corregedoria Geral de Justiça em procedimento administrativo 

CIA 075876-17.2019.811.0000, expediu o Ofício Circular nº. 96/2019-CGJ 

e Ofício Circular n. 97/2019-CGJ, com os esclarecimentos contidos no 

Ofício Circular 29/2019-GAB-AUX-CGJ, extraídos do CIA 

075876-17.2019.811.0000, com as seguintes orientações e 

determinações: (...) 2. Os expedientes e processos conexos ao foro 

extrajudicial que estão em andamento em sistemas diversos (Apolo ou 

PJE), devem ser migrados para o sistema CIA, de modo a concentrar todas 

as demandas em um único sistema, mediante nova autuação (nos termos 

do item 1) e baixa no sistema anterior, cuja situação deve ser informada, 

nos autos de cada procedimento. (...) Conforme certidão expedida pela 

secretaria desta Diretoria, este processo foi devidamente digitalizado e 

inserido no CIA – Sistema de Informações Administrativas, assim, 

cumpra-se o determinado pela CGJ, com o arquivamento e baixa destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903009 Nr: 6271-09.2018.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Certidão de Casamento da parte autora a Senhora 

Cristiane de Souza Rodrigues encontra-se na Administração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 941700 Nr: 444-46.2020.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ILVA POLIMENO BIANCHINI, ANNIBAL ANTONIO 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de Procedimento Administrativo em que ANIBAL ANTONIO 

BIANCHINI e ILVA POLIMENO BIANCHINI pleiteiam o cancelamento da 

procuração registrada no livro n. 62, fls. 126, de 11/10/1995, no Cartório 

do Terceiro Tabelionato de Notas, Registro de Títulos, Documentos e 

Pessoas Jurídicas desta Comarca, em que consta como outorgante os 

requerentes e Cleide Aguiar de Souza como Outorgada, por motivo de 

fraude na confecção do documento.Pois bem. Primeiramente dever ser 

destacado que a Corregedoria Geral de Justiça em procedimento 

administrativo CIA 075876-17.2019.811.0000, expediu o Ofício Circular nº. 

96/2019-CGJ e Ofício Circular n. 97/2019-CGJ, com os esclarecimentos 

contidos no Ofício Circular 29/2019-GAB-AUX-CGJ, extraídos do CIA 

075876-17.2019.811.0000, com as seguintes orientações e 

determinações:“1. As demandas referentes a seara administrativa do foro 

extrajudicial devem ser autuadas pelo sistema CIA, bem como no ato de 

classificação deve ser consignado que o expediente ou o processo se 

refere ao foro extrajudicial, mediante seleção do campo “foro extrajudicial” 

nas informações gerais constantes da autuação do novo 

expediente/processo; 2. Os expedientes e processos conexos ao foro 

extrajudicial que estão em andamento em sistemas diversos (Apolo ou 

PJE), devem ser migrados para o sistema CIA, de modo a concentrar todas 

as demandas em um único sistema, mediante nova autuação (nos termos 

do item 1) e baixa no sistema anterior, cuja situação deve ser informada, 

nos autos de cada procedimento.”(...) Assim, em se tratando de 

procedimento que se enquadra na descrição ordenada pela Corregedoria 

de Justiça, determino a digitalização destes autos com sua inserção no 

CIA – Sistema de Informações Administrativa e baixa no Sistema APOLO. 

Intime-se a responsável pelo Cartório do Terceiro Tabelionato para que 

apresente resposta, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, em 

seguida, abra-se vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 941696 Nr: 442-76.2020.811.0003
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA - 

OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de Pedido de Providências em que o Sindicado Dos Servidores 

Públicos Municipais de Rondonópolis requer deste juízo autorização para o 

registro da ata de eleição e posse da diretora do sindicato realizada no 

mês de dezembro de 2019, ante a negativa do Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas, Registro de Títulos, Documentos e Pessoas 

Jurídicas desta Comarca.

 Pois bem. A Nota Devolutiva de fls. 12/14 é bem clara em relação aos 

motivos que levaram a serventia a recursar o registro da ata apresentada 

pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, assim, dispenso a 

notificação preliminar do cartório.

Vistas dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 928800 Nr: 4379-31.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SALVIANO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:25554/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se Pedido de Providências recebido da Corregedoria Geral 

de Justiça onde o advogado DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS 

ROSSONI alega que violou o artigo 363, §3º, da CNGC e reclama da 

conduta da Gestora da Primeira Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis-MT, que o proíbe de realizar nova carga rápida por tal 

violação. Instada a se manifestar, a Corregedoria Geral de Justiça proferiu 

a seguinte decisão: “Expediente CIA n. 0735729-93.2019.8.11.0000 - 

Vistos. Aprovo, por seus próprios fundamentos, a manifestação do Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Dr. Gerardo Humberto Alves da 

Silva Júnior, acerca da consulta encaminhada neste expediente pelo 

magistrado Francisco Rogério Barros. Por conseguinte, assevero que 

haverá a perda do direito de retirada dos autos pelo advogado que fez 

carga rápida do processo e não o devolveu no prazo legal, à exceção de 

quando o juiz tenha autorizado a devolução em tempo diverso. Nesse 

caso, o gestor deverá certificar no processo essa ocorrência e a 

penalidade, que decorre da lei e se aplica tão somente à modalidade de 

carga rápida. Impõe-se esclarecer, ademais, que a perda do direito à 

carga rápida se estende a todos os processos que tramitam na comarca, 

enquanto não devolvidos os autos que deram origem à penalidade. Após a 

devolução desses autos, o advogado volta a ter o direito à carga rápida 

nos demais processos da comarca, mas o bloqueio permanece naquele 

que deu origem à restrição. Intimem-se.(...) Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Desembargador LUIZFERREIRADA SILVA 

Corregedor-Geral da Justiça(...)” Dessa forma, dirimido o questionamento 

e constando que os juízos deste Fórum já foram cientificados da decisão 

da CGJ (fls. 50/51), determino o arquivamento destes autos. Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347276 Nr: 2688-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA MERJAN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CARLA FERNANDES RIBEIRO BONFIM - OAB:OAB/PR 

47993, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO CESAR 

TISSIANI BONJORNO - OAB:33390 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2688-70.2005.811.0003

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

PARTE REQUERIDA: IARA MERJAN SILVA

INTIMANDO(A): Executados(as): IARA MERJAN SILVA, CPF: 

82479739104, Rg: 001.026.926 SSP MS, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

do cartório distribuidor, implicará na restrição de vosso nome e CPF ao 

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813844 Nr: 830-18.2016.811.0003

 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: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 476,80 e 

Taxa Judiciária no valor R$ 499,50 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 30,11 

ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708810 Nr: 3697-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLANDSON THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TEIXIERA DA SILVA - 

OAB:252.249/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A, MAURÍCIO BARROS REGADO - OAB:OAB/SP-173.423

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 184,00 e 

Taxa Judiciária no valor R$ 72,60 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 76,43 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805247 Nr: 16378-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: CLAUDINÉIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 184,00 e 

Taxa Judiciária no valor R$ 73,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 30,11 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799731 Nr: 14293-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO RESMINI, LUCIANO JULIO DA SILVA, 

LENICE DE ALMEIDA, RESTAURANTE GALLES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MTCENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14293-61.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LENICE DE ALMEIDA e LUCIANO JULIO DA SILVAI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lenice de Almeida, Cpf: 50044290144, 

Filiação: Olivio Luiz de Almeida e Eva Canhete de Almeida, data de 

nascimento: 16/01/1965, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, solteiro(a), 

comerciante; Luciano Julio da Silva, Cpf: 57185875153, Rg: 1.356.076 SSP 

DF, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

especificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e 

Taxa Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único 

boleto, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 820061 Nr: 2954-71.2016.811.0003

 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: JOSE DIVINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, CREUZA 

MARIA REZENDE SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2954-71.2016.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: JOSE DIVINO DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA e CREUZA MARIA 

REZENDE SANTIAGO

INTIMANDO(A): Requerido(a): Panorama Imobiliaria Ltda, CNPJ: 

03898145/000140 Inscrição Estadual: 13.116.276-4 MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais ......................................................... R$ 368,00

Taxa Judiciária ................................................................ R$ 144,43

Cartório Distribuidor ...................................................... R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404411 Nr: 167-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAEKO MATSUOKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA CRISTINA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 167-50.2008.811.0003

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: TAEKO MATSUOKA

PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA LANDIM

INTIMANDO(A, S): Executados(as): LARA CRISTINA LANDIM, CPF: 

79324380125, Rg: 88530-6 SSP MS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do 

lar, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 146,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755514 Nr: 10597-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO JORGE PELERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10597-51.2014.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

PARTE REQUERENTE: LUIS GUSTAVO JORGE PELERIGO

PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): João Batista de Moraes Filiação: , 

brasileiro(a), viuvo(a), fazendeiro, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 395,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de janeiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003410-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (AUTOR(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

HEIDY ERIKA REINGRUBER (REU)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003410-33/2018 Ação: Anulação de Ato Jurídico Autores: Jose Corrêa 

Prates e Outra. Réus: Itaú Unibanco S/A e Outras. Vistos, etc. JOSE 

CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, com qualificação nos 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, TEREZA LURDES GARCIA 

XAVIER E HEIDY ERIKA REINGRUBER, com qualificação nos autos. 

Devidamente citadas, contestaram o pedido às (fls.157/176 – 

correspondência ID 15107724 a ID 15107757, fls.179/463 – 

correspondência ID 15146611 a ID 15173540, fls.465/535 – 

correspondência ID 15177781 a ID 15178299 e fls.537/600 – 

correspondência ID 15208246 a ID 15208333). Houve impugnação à 

defesa às (fls.607/624 – correspondência ID 18316052 a ID 18316084). 

Pugnara a ré (Heidy Erika Reingruber) pela extinção do feito, às 

(fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 22418868 e fls.724/732 

– correspondência ID 26600043 a ID 26600446). Foi determinada a 

especificação das provas (fls.690/692 – correspondência ID 22694456), 

manifestaram-se a parte autora e a parte ré (Hélio Cavalcanti Garcia – 

Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT) pugnando 

pelo julgamento antecipado do feito às (fls.693/694 – correspondência ID 

22981004 e fls.711/712 – correspondência ID 23806121), a ré (Itaú 

Unibanco S/A) pugnara pela instrução processual (fls.702/707 – 

correspondência ID 23767543). Finalmente, aportara aos autos a decisão 

do Agravo de Instrumento sob nº1009033-87.2018.8.11.0000, às 

(fls.714/722 – correspondência ID 25593109), vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Preliminarmente, determino que a Senhora Gestora 

que cadastre/habilite o advogado da parte ré (Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica 

da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso), Dr. Vanderlei 

Chilante, inscrito no OAB/MT sob nº3.533-A. No tocante ao pedido de 

extinção constante de (fls.682/689 – correspondência ID 22418856 a ID 

22418868 e fls.724/732 – correspondência ID 26600043 a ID 26600446), 

hei por bem acolhê-lo, eis que aportara aos autos às (fls.684/689 – 

correspondência ID 22418868) Escritura Pública de Rescisão de Compra e 

Venda firmada com o réu (Itaú Unibanco S/A) e às (fls.725/732 – 

correspondência ID 26600446) cópia atualizada da matrícula sob 

nº22.265. Assim sendo, não subsistindo liame processual a justificar a 

permanência da parte no polo passivo da demanda, mesmo porque a parte 

ré (Heidy Erika Reingruber) não mais possui posse ou propriedade do 

imóvel objeto dos autos. Igualmente, verificando-se a ausência de 

legitimidade da parte e ausência de interesse processual, não há outro 

caminho a ser trilhado, a não ser a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de HEIDY ERIKA REINGRUBER, e o faço com fulcro no inciso 

VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando a autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, 

art.85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgada, façam-se as anotações de estilo. No mesmo trilho, deixo de 

analisar as preliminares aventadas pela ré (Heidy Erika Reingruber), às 

(fls.179/188 – correspondência ID 15146611, fls.01/10), eis que o feito 

fora extinto em relação à esta demanda, sendo, portanto, inócua a análise 

de suas alegações. Aventa o réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de 

Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca 

de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso) preliminar de mérito às 

(fls.158/160 – correspondência ID 15107724, fls.02/04), arguindo que 

deve ser extinto o presente feito sem resolução de mérito, ante a inépcia 

da inicial, por falta de causa de pedir (atinente a este réu), mesmo porque 
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atualmente a responsável pelo referido cartório é a Srª. Fabiana Albues 

Maciel (primeiro parágrafo de fl.158 – correspondência ID 15107724, 

fl.02). Ademais, destaque-se que à (fl.07 – correspondência ID 13100252, 

fl.02) a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier), descumprindo flagrantemente os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados 

(CNPJ e endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso). Pois bem, considerando que a parte autora propusera a 

presente demanda em desfavor de “Tereza Lurdes Garcia Xavier” e, não 

do peticionante “Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de 

Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – 

Estado de Mato Grosso”, em conformidade com o despacho inicial de 

(fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a 

preliminar de mérito de (fls.157/176 – correspondência ID 15107724 a ID 

15107757) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação 

ao réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de 

Mato Grosso), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo de 

‘Anulação de Ato Jurídico’ aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA 

MARIA CORRÊA PRATES, em desfavor de CARTÓRIO DO TERCEIRO 

TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 

PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE 

MATO GROSSO e TEREZA LURDES GARCIA XAVIER, e o faço com fulcro 

no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, ambos do Código 

de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de 

Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Noutra senda, argui o réu (Hélio Cavalcanti Garcia) 

preliminar de mérito às (fls.539/545 – correspondência ID 15208246, 

fls.02/09), arguindo que deve ser extinto o presente feito sem resolução 

de mérito, a ilegitimidade ad causam do réu (Primeiro Tabelionado e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ademais, destaque-se que à 

(fls.06/07 – correspondência ID 13100252, fls.01/02) a parte autora 

qualificara erroneamente a pretensa ré (Rosangêla Auxiliadora Garcia 

Peres), descumprindo flagrantemente os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados (CNPJ e 

endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo 

(Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT). Ora, 

considerando que a parte autora propusera a presente demanda em 

desfavor de “Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres” e, não do peticionante 

“Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT”, em 

conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 

13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.539/545 – 

correspondência ID 15208246, fls.02/09) e, via de consequência, extinguir 

o presente feito, em relação ao réu (Primeiro Tabelionado e Registro de 

Imóveis de Rondonópolis-MT e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), nos 

termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ 

aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, 

em desfavor de PRIMEIRO TABELIONADO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

RONDONÓPOLIS-MT e ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES, e o 

faço com fulcro no inciso II, do artigo 330 e, no inciso VI, do artigo 485, 

ambos do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do 

Código de Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada, façam-se as 

anotações de estilo. Saliente-se que no concernente às rés (Tereza 

Lurdes Garcia Xavier e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), qualificadas 

erroneamente pela parte autora, não há que se falar em emenda a inicial 

para retificação da qualificação processual (CPF e endereço), nos termos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil e posterior citação, eis que 

totalmente incompatível com o momento processual, portanto, a demanda 

prosseguirá, apenas e tão somente, em desfavor do réu (Itaú Unibanco 

S/A). Destarte, determino a Senhora Gestora que proceda as devidas 

anotações/alterações junto ao Sistema PJe, após o trânsito em julgado 

desta decisão. Outrossim, determino que o réu (Itaú Unibanco S/A) carreie 

aos autos o processo administrativo de expropriação do imóvel objeto da 

lide, no prazo de 15 (quinze) dias, anteriores à audiência. Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 15 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova. 

Derradeiramente, oficie-se a Terceira Vara Cível desta Comarca (PJe 

nº1002213-43.2018.8.11.0003), a fim de encaminhar o teor da presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003410-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (AUTOR(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

HEIDY ERIKA REINGRUBER (REU)

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REU)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007674-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR RODRIGUES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 27655015.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002081-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados das partes para que ofereça memoriais até o dia 

28/02/2020, tendo em vista o erro material da intimação de ID 27662752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002958-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BERGI ORTIZ MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

manifestarem sobre a proposta de honorais pericias de Id. 28448714.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002355-47/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: William Meira Souza. Ré: Unic Educacional Ltda. Vistos, 

etc. WILLIAM MEIRA SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização’ em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Realizara-se 

audiência de conciliação de (fl.115 – correspondência ID 14356232), 

entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citado, contestara o pedido 

às (fls.49/111 – correspondência ID 14338639 a ID 14338778). Houve 

impugnação à defesa (fls.117/119 – correspondência ID 14467486). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.122/124 – correspondência ID 18849837), oportunidade 

onde o autor pugnara pela instrução processual (fl.126 – correspondência 

ID 18908291) e, em contrapartida, a parte ré requerera o julgamento 

antecipado da lide (fls.130/132 – correspondência ID 21106271 a ID 

21106272), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: No tocante ao pleito 

constante do segundo parágrafo de (fl.126 – correspondência 18908291), 

hei por bem indeferir, uma vez que a parte autora não indicara quais 

documentos careceriam ser periciados, nem mesmo a qual modalidade de 

perícia os mesmos deveriam ser submetidos, nos termos dos artigos 464 e 

465, ambos do Código de Processo Civil. No concernente ao pedido de 

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

ID 12551987,fl.10) e terceiro parágrafo de (fl.126 – correspondência 

18908291), hei por bem deferir, todavia, circunscrito nos ditames legais e 

doutrinários (leia-se devendo subsistir a distribuição dinâmica do ônus da 

prova, constante do artigo 373, CPC). Destarte, defiro o quarto parágrafo 

de (fl.126 – correspondência 18908291) (art.373, I, CPC). Para audiência 

de instrução e julgamento, designo o dia 16 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007094-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CILSA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007094-63.2018 Ação: Indenização por Danos Materriais e Morais 

Autores:José Maria dos Santos e Cilsa Lino dos Santos Ré: Energisa S/A 

Vistos, etc... JOSÉ MARIA DOS SANTOS e CILSA LINO DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, contestara o 

pedido, havendo impugnação. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo as partes requerido a produção de prova oral, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Não há preliminares. Para audiência de instrução e julgamento, hei 

por bem em designar o dia 22 de abril de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007094-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CILSA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES OAB - MT4888-O (ADVOGADO(A))

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

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015477-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001659-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ABDORAL RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

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

manifeste sobre o decurso de prazo da citação editalícia de Id. 24506563.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 335708 Nr: 4443-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BIAL 

ALGODOEIRA INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM INDUSTRIA 

ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4443-66.2004

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Companhia de Tecidos Norte de Minas Coteminas.

Executados: Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior e Outros.

 Vistos, etc.

Determino à serventia que certifique o decurso do prazo dos executados 

para cumprimento da obrigação, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1539-98.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 D E C I D O:Compulsando os autos, observa-se pela avaliação de (fl.446) 

e o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente às (fls.454/455), 

que a penhora ultrapassa o débito em (24) vinte e quatro vezes, sendo 

claramente excessiva, devendo, portanto, ser reduzida de ofício, assim, 

hei por bem em reduzir a penhora de (fl.421), para o importe de (4%) 

quatro por cento do imóvel de matrícula nº 21.344 do CRI local, de 

propriedade de Alcibio Ferreira e Delurdes Alves Romano Ferreira.Neste 

sentido, colaciono o seguinte julgado:“EMBARGOS DE TERCEIRO. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AS 

RAZÕES RECURSAIS SÃO PERFEITAMENTE COMPREENSÍVEIS E 

VINCULADAS À SENTENÇA RECORRIDA. COBRANÇA DE DESPESAS DE 

MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA DE 50% DOS DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O 

IMÓVEL. (...) É plenamente possível ao juiz, mediante requerimento da 

parte interessada, ou até mesmo de ofício, proceder à redução ou 

majoração da penhora, independentemente da avaliação, se notório que o 

bem penhorado se mostre insuficiente para garantia do juízo ou em muito 

sobeje o valor executado. Recurso não provido.” (TJ-SP 

10023000220168260019 SP 1002300-02.2016.8.26.0019, Relator: J.B. 

Paula Lima, Data de Julgamento: 20/03/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 20/03/2018)Intimem-se as partes, os 

coproprietários e credores.Transcorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado e, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, 

determino a realização de leilão público para alienação do imóvel 

penhorado à (fl.421) e, via de consequência, nomeio para o encargo o Dr. 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, Leiloeiro Público Oficial, matriculado 

na Junta Comercial/MT sob nº 21/2012, em consonância com o disposto no 

artigo 883 do mesmo códex legal. (...).Intimem-se, inclusive o leiloeiro, 

oportunizando-se vista dos autos no prazo legal.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346563 Nr: 1994-04.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SIDNEY CARLETTO, AURELIA S PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1994-04.2005

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Executados: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Inicialmente, verificando o petitório de (fl.377) e da certidão de (fl.378), hei 

por bem em homologar as avaliações de (fl.343 e fl.359), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fl.377, 1º parágrafo) e 

com fulcro no artigo 845, §2º do Código de Processo Civil, hei por bem em 

deferir os pedidos, expedindo-se carta precatória de alienação e intimação 

(artigos 879 a 903, CPC), à Comarca de Agua Boa – MT (fl.343), atinente à 

matrícula nº 5800 e, à Comarca de Querência – MT, em referência às 

matrículas de nº 9.499 e nº 9.500, com prazo de (120) cento e vinte dias 

para seu cumprimento (artigo 261, CPC).

Por fim, defiro a pretensão de (fl.377, 3º parágrafo), expedindo-se o 

necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739705 Nr: 1780-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERITA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP -FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1780-95.2014
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Ação: Execução de Sentença

Exequente: Aderita Santos Oliveira.

Executado: Geap – Fundação de Seguridade Social.

Vistos, etc.

Depreende-se da capa dos autos e do Sistema Apolo que figura como 

patrono do executado o Drª. Eduardo da Silva Cavalcante.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora 

conferido mandato procuratório ao Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, 

conforme (fl.204).

Assim sendo, determino à Senhora Gestora que retifique a capa dos 

autos, bem como, o cadastro no Sistema Apolo, a fim de constar como 

patrono do executado o Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

Por fim, cancelo a certidão de (fl.316), e, via de consequência, determino a 

intimação do executado, via seu bastante procurador, acerca da decisão 

de (fl.314).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 335705 Nr: 4451-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, EMANUEL ROSSATO MURARO - OAB:21261/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4451-43.2004

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas.

Executados: Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Júnior e Outros.

Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos, observa-se que a carta precatória de 

(fls.674/679), não fora integralmente cumprida, ademais, quando de seu 

retorno, houvera a expedição da notificação de (fl.680), a qual foi 

devolvida por motivo de “ausente” (fl.681), deste modo, a fim de evitar 

futuras arguições de nulidade, hei por bem em chamar o feito à ordem e, 

via de consequência, determino a notificação da empresa executada - Bial 

Bonfim Industrial Algodoeira Ltda - por edital, com fulcro no artigo 275, §2º 

do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

exequente, para manifestação em (5) cinco dias.

Insta ressaltar que a executada Ibel Industrial Bonfim Extração de Óleo 

Ltda compareceu aos autos às (fls.705/709), suprindo, portanto, sua 

citação/notificação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344782 Nr: 339-94.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BURNIER, ISONETE BURNIER, 

SOLANGE BURNIER, BURNIER & ARRUDA COMERCIO DE COURO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Assim, pelo exposto, defiro o pedido de desconstituição inversa da 

pessoa jurídica das executadas (fl.318v), com fundamento no artigo 50 do 

Código Civil.Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

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

direito.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020. Dr. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737402 Nr: 265-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE 

SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 265-25.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Louize Honorato de Freitas e Outros.

Vistos, etc...

Postergo a apreciação do pleito de (fls.246/249), devendo a senhora 

Gestora expedir ofício ao Douto Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

com referência às Recuperações Judiciais de nº 14639-12.2015.811.0003 

(Código nº 800652) e nº 14399-23.2015.811.0003 (Código nº 799988), 

solicitando informações sobre a manutenção ou não da prorrogação do 

período de blindagem em face dos recuperandos.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes e, ao depois, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441946 Nr: 10615-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS ADMINSITRAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, JULIANA DOS REIS 

SANTOS - OAB:MT/13.479-B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10615-14.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: JCS Administração de Bens Imóveis Próprios Ltda.

Executado: Odelir Antônio Balbinotti.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios e documentos de (fls.106/124; 

fls.129/155; fls.163/verso; fls.169/185), hei por bem em deferir o pedido, 

com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, 

expedindo-se termo de penhora, devendo a parte exequente recolher os 

emolumentos atinentes à averbação da constrição junto à matrícula do 

imóvel de nº 673 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças – MT 

e, após, proceda-se a serventia o envio do ofício por Malote Digital, 
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remetendo-se cópia do termo retromencionado.

Consigno que independentemente do petitório de (fls.125/127), deverá ser 

observado o disposto no artigo 838 a 846 do CPC, intimando-se o 

executado, via seu bastante procurador habilitado nos autos.

Cumpridas as determinações supra, remetam-se os autos à Contadora 

Judicial, para atualização do débito e da avaliação de (fls.110/111).

Aportando aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) 

cinco dias, bem como, ao executado, via seu bastante procurador, sobre 

o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, nos termos do artigo 876 do 

Código de Processo Civil.

Devidamente supridas as ordens emanadas, retornem os autos à 

conclusão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 397135 Nr: 10636-92.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS VIEIRA, MIRALVA RITA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:10508/MT, 

VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°10636-92.2007

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: José Dias Vieira e Outra.

Executado: Luciano Polimento.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fls.225/226), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, expedindo-se mandado de penhora e avaliação, 

apenas e tão somente, dos veículos de placa EYG3366 e NJA5507, a fim 

de evitar eventual excesso à execução, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 838 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93339 Nr: 4811-51.1999.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAM CAMBIO VIAGENS TURISMO LTDA, 

JORGE LUIZ BULAMAH, RUI ELIAS BULAMAH

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4811-51.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executados: Intercam Câmbio Viagens Turismo Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.595/603), hei por 

bem em deferir o pedido de penhora do imóvel descrito e caracterizado às 

(fls.597/598v), com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo 

Civil, na proporção de (50%) cinquenta por cento pertencente ao 

executado Jorge Luiz Bulamah, expedindo-se mandado de penhora, 

averbação, avaliação e intimação, inclusive, do cônjuge.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729525 Nr: 10201-11.2013.811.0003

 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: GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS, GILBERTO 

DE VITTO, GILBERTO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:SP/113.514, KEILA MANANGÃO - OAB:327.408 SP, LEONARDO 

SULZER PARADA - OAB:11846, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:OAB/SP209974

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10201-11.2013

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Geraldo Aparecido de Vitto e Outros.

Ré: Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.

Denunciadas à lide: Sul América Cia de Seguros Gerais e Outra.

Vistos, etc...

GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS, via seus procuradores, nos 

autos de ‘Indenização por Danos Materiais e Morais’, que movem em 

desfavor de ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, e denunciadas à lide SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS E AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. 

devidamente qualificados, ingressou com o petitório e documentos de 

(fls.1.443/1.448; fls.1.543/1.547), a ré às (fls.1.449/1.460), a seguradora 

Axa Corporate Solutions Seguros S.A. (fls.1.461/1.541), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Analisando os termos do petitório de (fls.1.443/1.448) e com fulcro no 

artigo 451, inciso III do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

substituição da testemunha, expedindo-se ofício ao Douto Juízo da 2ª 

Vara Cível de Primavera do Leste – MT, em referência à Carta Precatória 

nº 1007137-92.2018.8.11.0037, aditando a deprecada, para que seja 

inquirida a testemunha Jânio Evandro da Silva (fl.1.444), mediante as 

cautelas de estilo.

No que tange às manifestações de (fls.1.449/1.460; fls.1.461/1.541; 

fls.1.543/1.547), hei por bem em determinar a intimação do perito judicial, 

para resposta em (15) quinze dias e, uma vez vindo aos autos, expeça-se 

o competente alvará judicial em favor do expert.

Supridas as ordens emanadas e aportando as deprecadas, devidamente 

cumpridas, retornem os autos conclusos para redesignação da audiência 

de instrução e julgamento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805277 Nr: 16388-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°16388-64.2015

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Aparecida Lopes da Silva.

Executado: Oi S/A.

Vistos, etc.

Sobre a decisão superior de (fl.238/239), dê-se vista à parte exequente, 

para manifestação em (05) cinco dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742607 Nr: 3652-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3652-48.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria de Oliveira Batista.

Executada: Banco do Brasil S/A.

Vistos, etc...

Considerando a ausência de resposta da instituição financeira acerca do 

ofício de (fl.148), determino à senhora Gestora que expeça novo ofício à 

Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo improrrogável de (10) dez dias, proceda a transferência dos 

valores depositados às (fls.131v/132), com as devidas correções, para a 

Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, constando como 

diligência do juízo.

Consigno que o ofício deverá ser entregue via Oficial de Justiça.

Cumprida a determinação supra, proceda-se o necessário (fl.121).

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737565 Nr: 393-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 393-45.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Executado: Luiz Carlos de Paula.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documento de (fls.115/116), hei por 

bem em deferir o pedido de penhora do imóvel descrito e caracterizado à 

(fl.116), com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, na 

proporção de (50%) cinquenta por cento pertencente ao executado Luiz 

Carlos de Paula, respeitando-se a meação do cônjuge, expedindo-se 

mandado de penhora, averbação, avaliação e intimação, inclusive, do 

cônjuge.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724419 Nr: 5407-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5407-44.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Jones Leonir Kolnn.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório e documentos de (fls.115/116) e 

analisando as matrículas de nº 88.739 e nº 89.922 do CRI local, verifica-se 

que foram baixadas as averbações de penhoras anteriores e demais 

anotações, em razão da adjudicação dos imóveis retro em favor de 

Clodoveu Silva Júnior, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 

6282-82.2011.811.0003 (Código nº 451102), portanto, não integrando mais 

o patrimônio do executado, restando prejudicado o pleito do exequente, 

assim, indefiro.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719385 Nr: 419-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - ME, ESPÓLIO 

DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 419-77.2013

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Mathias Neves de Oliveira Me e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios e documentos de (fls.94/96; fl.101), 

hei por bem em deferir o pedido de penhora do imóvel descrito e 

caracterizado às (fls.95/96), com fulcro no artigo 835, inciso V do Código 

de Processo Civil, na proporção de (50%) cinquenta por cento 

pertencente ao executado Espólio de Mathias Neves de Oliveira, 

respeitando-se a meação do cônjuge, expedindo-se mandado de penhora, 

averbação, avaliação e intimação, inclusive, do cônjuge.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795506 Nr: 12596-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DE CAIRES, M P TRANSPORTES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12596-05.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Materclin Clínica, Maternidade e Pronto Socorro Ltda.

Executados: Renata de Caires e M P Transportes.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.133/139), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415292 Nr: 10923-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10923-21.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jorge Márcio Fagundes.

Executado: Cleverson Ferreira de Araújo.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documento de (fls.98/99), hei por bem 

em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de intimação para 

cumprir a obrigação (fl.44), com prazo de (60) sessenta dias para seu 

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

Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733145 Nr: 13202-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13202-04.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial – Honorários Contratuais

Exequente: João Ricardo Filipak.

Executado: Luis Carlos Fanti.

Vistos, etc...

Acolho a emenda de (fls.100/101), devendo ser retificado o valor da 

causa.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fls.98/99), hei por bem 

em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo 

de (60) sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o 

disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 293148 Nr: 7667-80.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7667-80.2002

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas.

Executado: Carlos Cezar Bertoni.

Vistos, etc...
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Analisando os termos do petitório de (fls.761/762), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413063 Nr: 8870-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CARRATTE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SADI CORDEIRO DE 

OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10191/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8870-67.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marcelo Carratte de Farias.

Executados: Banco do Brasil S.A. e Sadi Cordeiro de Oliveira Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.413), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e feitas as anotações de estilo, retornem 

os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 281609 Nr: 5040-40.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR PEREZ BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:40.044, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5040-40.2001

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Vanderlei Chilante.

Executada: Leonor Perez Bega.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.789/801; fl.803), hei por bem 

em deferir o pedido de (fl.790, alínea ‘b’), mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 9300 Nr: 932-17.1991.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TRESSO, ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 932-17.1991

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: José Tresso e Outro.

Executado: Marcos Antônio Tolentino de Barros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.667/672v), hei por bem em deferir 

os pedidos, mediante as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92131 Nr: 3514-09.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRSAIL GABRIEL DA SILVA, MARIA LUCIA 

DENIPOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:96484

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5291/1999

Ação: Execução

 Exequente: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Mirsail Gabriel da Silva e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.118), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o exequente proceder com o imediato recolhimento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça e demais taxas/custas atinentes à 

deprecada.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382853 Nr: 11026-96.2006.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDT SEMENTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA CRUZ, CLARSON 

GAIVA MARINO, JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE, VALDENIS 

BENEVIDES DA FONSECA, IDELVAN MENEZES DE ARAUJO, JOSE 

WELLINGTON VERAS, PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR, JOAQUIM PEREIRA 

MACEDO, WAGNER BIASI, ILSON ANJOS DAS NEVES, FABIANE 

RODRIGUES DE FREITAS, MARIA IZABEL FERREIRA, NILTON COELHO DE 

OLIVEIRA, RICARDO MARQUES DE LIMA, HERMENITO FELIX BATISTA, 
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GESSE OLIVEIRA DE ANDRADE, ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS, 

CELSO OLIVEIRA GUIMARAES, PAULO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, 

ALCINDO FERREIRA, ANTONIO PEDRO BEZERRA, EDMAR PERES 

GONCALVES, VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA, LAZARO BARBOSA 

FERNANDES, ANDERSON ALMEIRA LIMA, JURACI VIEIRA NASCIMENTO, 

EDMISLON OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 448/2006

Ação: Consignação em Pagamento

Autora: UDT Sementes Ltda.

Réus: Antônio Martins da Cruz e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.154/155), hei por bem em acolher 

a manifestação apresentada pela Defensoria Pública, suspendendo-se, 

por ora, a decisão de (fl.141), devendo ser intimada a parte autora, para 

resposta em (5) cinco dias, bem como, a procuradora do réu Antônio 

Pedro Bezerra, para que traga aos autos a sentença homologatória do 

acordo de (fls.138/140).

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à Defensoria Pública e, ao 

depois, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716977 Nr: 12384-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI, 

ELIETE GARCIA FANAIA FERRARI, ANTONIO JOSE DA SILVA, CELSO 

GRIESANG, INGRID CRISTINA WEGNER OU INGRID CRISTINA ONSTER, 

ELZA DO NASCIMENTO SILVA, JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE 

CARLOS SARTORI, EUGENIO PIRES TERRA, SONIA REGINA BETIATTO 

SARTORI, THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, RENATA 

CORTESE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT6057, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, JOSÉ ROBERTO 

GOUVEIA MARCHESI - OAB:OAB/SP 370.390, maria helena machado 

coelho - OAB:25579/O, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:OAB/MT 20.739-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12384-86.2012

Ação: Civil Pública

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: Wilson Roberto Ferrari e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.329/332) e ante o 

lapso temporal de seu protocolo – 20.05.2019, não verifico como possa 

acolher a pretensão, mesmo porque, o prazo restara estabelecido em 

instância superior, não cabendo a este juízo modificá-lo, assim, indefiro e, 

via de consequência, determino a intimação da parte ré, para que 

apresente imediatamente o projeto, conforme determinação de 

(fls.316/318).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711422 Nr: 6430-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON AUGUSTO DE QUEIROZ RODRIGUES, 

JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA AMARAL & PITÃO LTDA - ME, ALTAIR 

BERTOTTO, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A M/T, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR, 

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA - OAB:OAB/PR 56.763

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico n.°6430-59.2012

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Jeverson Augusto de Queiroz Rodrigues.

Executados: Silva Amaral & Pitão Ltda – Me e Outros.

 Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.580/585), hei por bem em 

determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para elaboração de 

cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fl.337/344) e o v. acórdão de (fl.418/423), decotando-se a importância 

depositada pela seguradora à (fl.352), e, em havendo saldo, deverá ser 

incluída a multa e os honorários dispostos no §1º do artigo 523 do Código 

de Processo Civil (fl.531).

Consigno que deverão ser discriminados os valores devidos pelos 

executados Altair Bertotto e Silva Amaral & Lopes (obrigação principal e 

honorários) e a cota parte dos honorários devidos pela executada Sul 

América Companhia Nacional de Seguros.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728261 Nr: 9072-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE AZEVEDO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°9072-68.2013

Vistos, etc...

No que tange ao pedido de consulta via ‘Infojud’ (fl.418 – item ‘c’), não vejo 

motivos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que não há elementos 

que comprovem que o credor exauriu os meios que estavam ao seu 

alcance, assim, indefiro.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 
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EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

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

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

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

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

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

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

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

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

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

Cadastrada.)”

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

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

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

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736816 Nr: 16083-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE APARECIDA TAROCO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL CORRETORA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, OSVALDO TAROCO - OAB:17689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº16083-51.2013

Vistos, etc...

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

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

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

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

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 90593 Nr: 1793-22.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 D E C I D O:Inicialmente, hei por bem em deferir os pedidos elencados na 

(fl.558, 2º e 3º parágrafos), mediante as cautelas de estilo.Ademais, 

postergo a análise do pedido de adjudicação (fl.558, 4º parágrafo), por se 

tratar de ato posterior à constrição.De outro lado, a fim de evitar decisões 

conflitantes e contraditórias nas ações envolvendo as mesmas partes, no 

que tange a multa coercitiva e demais sanções, observa-se que a medida 

tem como destinatário o obrigado que necessariamente deve ostentar a 

qualidade de parte no processo, o que não é o caso da empresa 

Agropecuária Grande Norte Ltda, ora terceira estranha à lide.Neste 

sentido, colaciono os seguintes julgados:“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA OU ASTREINTE APLICADA A QUEM 

NÃO É PARTE NO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E 

DO TJRS. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE DEPOSITÁRIO, A 

RESPONSABILIDADE É DISCIPLINADA POR NORMA ESPECÍFICA (CPC, 

ART. 161 E PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70078173978, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Irineu Mariani, Julgado em 03/04/2019).“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DO O NOME DA 

AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSIÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSIÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais não podem ultrapassar os limites 

subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da 

relação processual. (...)” (TJ-MG - AI: 10024101935765001 MG, Relator: 

Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/07/2014, Câmaras Cíveis / 

14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2014)Ante o exposto, hei 

por bem em revogar a aplicação da multa diária arbitrada na decisão de 

(fl.513).Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418919 Nr: 1313-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 (...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.230/v – item ‘3’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pela executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.No que tange ao pleito de (fl.231 – item ‘6’), 

entendo que as mesmas são por demais gravosas e não devem ser 

acolhidas, portanto, indefiro. Sobre os documentos fornecidos pelo 

convênio “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (10) 

dez dias.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’ e as 

declarações de IR disponíveis na escrivania, após conclusos.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de janeiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446071 Nr: 1253-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO DA SILVA E SANTIN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°1253-51.2011

Vistos, etc...

No que tange ao pedido de consulta via ‘Infojud’ (fl.180. – item ‘5’), não vejo 

motivos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que não há elementos 

que comprovem que o credor exauriu os meios que estavam ao seu 
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alcance, assim, indefiro.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

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

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

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

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

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

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

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

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

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

Cadastrada.)”

Ademais, indefiro o pedido de (fl.180 – item ‘6’), eis que tal diligência 

compete à parte e não ao poder Judiciário.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud” e 

“RenaJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 36299 Nr: 77-62.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Ante o exposto, hei por bem em indeferir o pedido de (fl.536), ante a 

inaplicabilidade do disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil para 

terceiro estranho à lide, bem como, indefiro os pleitos de (fls.537/540) e, 

via de consequência, revogo a aplicação da multa diária arbitrada na 

decisão de (fl.517).Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de janeiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723170 Nr: 4163-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA IZABEL UNAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA FARIA OLIVEIRA, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4163-80.2013

Vistos, etc...

Inicialmente, defiro parcialmente o pedido de (fl.355, item ‘c’) e, via de 

consequência, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT, para localização de bens em nome da 

executada, mediante as cautelas de estilo.

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

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

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

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

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

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

após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700729 Nr: 8701-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8701-75.2011

Vistos, etc...

Considerando que a pesquisa realizada via sistema “BacenJud” abrange 

as cooperativas de crédito, indefiro o pleito de (fl.140 – penúltimo 

parágrafo).

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389842 Nr: 3457-10.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA AQUILA ORTEGA FERREIRA, SALOMAO 

ORTEGA, ROSIMELIA DA SILVA ORTEGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGELIGHT CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°3457-10.2007

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

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

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

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

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813082 Nr: 564-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRACE KELLI CORREA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RICARDO DE ASSUNÇÃO- RELOJARIA 

SEIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 564-31.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Grace Kelli Correa Braz.

Executado: Elton Ricardo de Assunção – Relojoaria Seiko.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fls.76/77), hei por bem em deferir 

o pedido e via de consequência, determino a intimação da parte executada 

por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a obrigação, conforme 

decisão de (fl.52).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

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

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334871 Nr: 4060-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 4060-88.2004

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ildo Roque Guareschi.

Executado: Alberto de Aquino.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.245), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372387 Nr: 825-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 825-45.2006

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Bayer Cropscience Ltda.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Representante: Leila Garcia.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.316/338), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379392 Nr: 7696-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7696-91.2006

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Vale Sul Comércio e Representações de Produtos 

Agropecuários.

Executados: Waltair de Souza e José Tarcísio de Souza.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.370/371) e de (fl.373), 

verifica-se que assiste razão à parte executada, assim, retifico a decisão 

de (fl.369), devendo ser realizada a baixa da penhora do imóvel de 

matrícula nº 3.058 (atual nº 4.938) da Comarca de Itiquira-MT, bem como, 

eventuais averbações, expedindo-se o necessário.

Consigo que referida diligência é do juízo.

De outro lado, com relação ao requerimento do exequente (fl.373), defiro 

apenas e tão somente a expedição de mandado de avaliação dos imóveis 

penhorados nesta Comarca e na contígua (Pedra Preta-MT), mediante as 

cautelas de estilo.

No que tange ao imóvel de matrícula nº 3057 da Comarca de Itiquira-MT, 

permanecera silente o exequente, devendo, portanto, ser intimado, para 

requerer o que de direito em (5) cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445804 Nr: 986-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº986-79.2011

Vistos, etc...

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

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

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 8179-10.1995.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES CRISTOVAO, ROBERTO NAVES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP, SUZANA 

CARDOSO LEMOS BORGES, CARLOS ALBERTO BORGES, MAURICIO 

ASSIS LEMOS, COMAR COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8179-10.1995

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

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

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

Por fim, determino à serventia que certifique o decurso do prazo da 

intimação dos executados sobre o despacho de (fl.309), após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773403 Nr: 3727-53.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ASTUTTI DELGADO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CÂNDIDA SILVA 

FERREIRA - OAB:MT P697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3727-53.2015

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Andrea Astutti Delgado Sabino.

Vistos, etc...

Postergo a análise do petitório de (fl.69), intimando-se a parte exequente, 

via seu bastante procurador, para que no prazo (10) dez dias, traga aos 

autos documento apto a comprovar a existência dos referidos 

semoventes, bem como, o local/endereço onde se encontram atualmente.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332380 Nr: 2937-55.2004.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, FRANKLIN CHARLEYE 

DUCCINI - OAB:287027

 Do advogado da parte Exequente, para que, no prazo de 10 ( dez) dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755866 Nr: 10760-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821474 Nr: 3410-21.2016.811.0003

 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: CHARLES WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIR ROSSATO, ANDERSON JEAN 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELMI DA SILVA SOBRINHO - 

OAB:26435

 Do Advogado da parte Requerida para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 362/364, no prazo de cinco dias, nos 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903551 Nr: 6427-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ COCCO, STELLA REGINA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 Do advogado dos Embargantes para, querendo manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 262/264, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440327 Nr: 8994-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON SILVA SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

DOS SANTOS - OAB:10819/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 8994-79.2010

Ação: Execução

 Autor: Jeferson Silva Santos Ferreira

 Ré: Texas Construções e Incorporações Ltda

 Vistos, etc...

 Foi determinada a expedição de ofício junto à Primeira Vara Especializada 

em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, assim, em 

19 de outubro de 2018, fora remetido expediente àquela escrivania, não 

se obtendo resposta, consoante se pode constatar da certidão de (fl.289), 

razão pela qual o autor requereu a expedição de novo ofício, o que 

ocorreu em 28 de junho de 2019 (fl.297), não sendo atendido, conforme 

certidão de (fl.299), assim, diante de tal relato, hei por bem em determinar 

a expedição de ofício junto à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, a fim 

de que sejam tomadas as providências que o caso requer.

 Deve o ofício ser instruído com os documentos de (fls.286, 287, 288, 289, 

297, 298 e 299).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 31 de janeiro de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 339053 Nr: 7334-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PIMENTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPPE ENGENHARIA ELETRICA E 

CONSTRUTORES LTDA, SANDROVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, 

SAMUEL MARTINS RODRIGUES, AZOR DA SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT, DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - OAB:5961/MT, ELY 

SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAD MAGID DANIF - 

OAB:2936

 Vistos, etc...Analisando a questão trazida à liça pelo exequente às 

(fls.346/347), onde requer a expedição de ofício ao Cartório de Registro 

do 2º Ofício desta Comarca, para que forneça a certidão de óbito do 

executado Azor da Silva Correia, ante a sua hipossuficiência, entendo que 

a pretensão é ultrajante, haja vista que não comprovara o esgotamento da 

diligência que lhe compete e de que o valor a ser dispendido seja de alta 

monta, ademais, no referido cartório, o custo para emissão da 2ª via da 

certidão de óbito é de R$48,00 (quarenta e oito reais), portanto, não se 

mostrando crível a alegação da parte, deste modo, rejeito-a.Neste sentido, 

colaciono o seguinte julgado:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO 

JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA PARTE 

EXECUTADA, A FIM DE VIABILIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS 

SUCESSORES E, DE CONSEGUINTE, O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 

DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL, 

CONDICIONADA AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO ENTE 

PÚBLICO. Noticiado o falecimento do devedor no curso da execução 

fiscal, a juntada da certidão de óbito é imprescindível à identificação dos 

efetivos responsáveis pelo débito fiscal. (...) Juntada da certidão de óbito 

que constitui incumbência da parte exequente. A atuação do Poder 

Judiciário, através da expedição de ofícios aos cartórios de registro de 

pessoas, é medida excepcional, cabível apenas mediante comprovação de 

que a parte exeqüente exauriu todos os meios que lhe são 

disponibilizados para tanto. (ut ementa do AI nº 70063632376, julgado pela 

2ª Câmara Cível deste Tribunal(...)).Por fim, determino a intimação da parte 

exequente, para que cumpra integralmente a decisão de (fl.344), no prazo 

improrrogável de (15) quinze dias, sob as penas da lei.Vindo aos autos, 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.Dr. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423003 Nr: 5204-24.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKSON MARCELO MANTOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:9567/MT

 Intima-se a parte requerida no prazo de (5) dias para manifestar-se 

referente os documentos fornecidos pelo convênio `BacenJud´.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705156 Nr: 13134-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13134-25.2011

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais.

Executada: Neyva Ribeiro Moreira Bazzano.

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos, observa-se que fora concretizada a penhora de 

(fl.205), sem a devida intimação da executada, deste modo, hei por bem 

em determinar a intimação da parte executada da constrição 

retromencionada por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

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

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411018 Nr: 7073-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE FRAGA DE MORAES, J E 

VIANA & CIA LTDA ME, JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 7073-56.2008

Ação: Cumprimento de Sentença

 Autora: Katiene Marques da Silva

 Ré: Espólio de José Fraga de Moraes e Outros

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de (fl.192), expedindo-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 31 de janeiro de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

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

 Cod. Proc.: 731132 Nr: 11598-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 11598-08.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Autor: Edilson Pereira da Silva

 Réu: Rogério de Souza Lima

 Vistos, etc...

 Diante do alegado a (fl.150), determino a intimação do autor, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, carreie aos 

autos documento comprobatório do lote n° 16, da quadra 08, do Jardim 

Taiti – certidão do CRI -, após conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 31 de janeiro de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705913 Nr: 588-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787193 Nr: 9081-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CESAR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA FERNANDA GARCIA P 

ROCHA - OAB:OAB/MT 23.204, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - 

OAB:23501/O, KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22.674/O, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, MONALISA 

MENDONÇA SANTANA - OAB:23913/O, TAINÁ LORRAYNE MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:26299/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824665 Nr: 4486-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON NEVES DA MAIA, INFOGRAF 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767154 Nr: 953-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BARRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 953-50.2015

Ação: Cumprimento de Sentença

 Autora: Sonia Barra da Silva

 Ré: Oi Móvel S/A

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de certidão formulada pela autora (fl.260).

 Sobre o pedido de extinção, manifeste-se a empresa ré, via seu bastante 

procurador, no prazo de 05 (cinco) dias, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 31 de janeiro de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440188 Nr: 8855-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A CARDOSO JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO SILVA MAGELA - 

OAB:24915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 Analisando a pretensão de (fl.142 – item ‘g’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.Autorizo a senhora 

Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as diligências 

necessárias.Considerando que a pesquisa realizada via sistema 

“BacenJud” abrange as cooperativas de crédito, indefiro o pleito de (fl.142 

– item ‘e’). No que tange ao pleito de suspensão da CNH do empresário 

individual proprietário da empresa executada (fl.142 – item ‘h’), entendo 

que o mesmo não tem condão a prosperar, haja vista que “compete aos 

órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: II – realizar, fiscalizar e controlar 

o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de 

condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para 

dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão 

federal competente;” (artigo 22, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro), 

portanto, indefiro.Ademais, rejeito o pedido de suspensão dos cartões de 

crédito (fl.142 – item ‘h’), com fulcro no artigo 805 do Código de Processo 

Civil.Lado outro, defiro parcialmente o pedido de (fl.142 – item ‘i’), devendo 

ser expedido ofício à empresa D.M.M Lopes & Filhos, a fim de que informe 

a eventual existência de crédito em favor da empresa executada. Nesta 

data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.No mesmo diapasão, dê-se vista à parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os 

extratos do convênio ‘RenaJud’, após conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 364835 Nr: 13062-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, GUSTAVO 

LORENZI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA 

NEPONUCENO MICHARKI, DOMINGOS SIDINEY CARLETTO, AURELIA 

SOUZA PEREIRA CARLETTO, RONDOAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº13062-48.2005

Ação: Cumprimento se Sentença

Exequente: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 Executados: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Determino à serventia que certifique o decurso do prazo dos executados 

para cumprimento da obrigação, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785574 Nr: 8460-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO

 Intima-se a parte exequente para manifestação no prazo de (5) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740338 Nr: 2193-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TROVÃO AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPANHOLI TRANSPORTADORA DE SUINOS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2193-11.2014

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Auto Posto Trovão Azul Ltda.

Executada: Spanholi Transportadora de Suínos Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos da manifestação do terceiro interessado às 

(fls.61/66) e do petitório do exequente à (fl.70), defiro os pedidos, 

mantendo-se a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre os veículos, 

bem como, a garantia dos bens alienados ao banco.

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

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

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa 

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

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

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802853 Nr: 15550-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LEAO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO PRETEL BERNARDELLI, 

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15550-24.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Renata Leão Gomes.

Executados: Luis Fernando Pretel Bernardelli e Outra.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fl.123), hei por bem em deferir o 

pedido e via de consequência, determino a intimação da parte executada 

por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a obrigação, conforme 

decisão de (fls.115/verso).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

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

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776825 Nr: 4979-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE 

CAMPOS ANDRADE - OAB:SP/106.895, MONICA MENDONÇA COSTA - 

OAB:SP/195.829, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4979-91.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Executados: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório e documentos (fls.765/963) e da 

certidão de (fl.966), hei por bem em deferir o pedido de (fl.766, item 3), 

devendo ser intimado pessoalmente o administrador judicial dos 

executados, ora em recuperação judicial, para manifestar-se no prazo de 

(10) dez dias sobre a Cessão de Crédito formalizada.
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Insta ressaltar que a senhora Gestora deverá diligenciar junto ao juízo 

recuperacional da 4ª Vara Cível deste Comarca, a fim de obter as 

informações do administrador retromencionado.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401855 Nr: 15361-27.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15361-27.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Resende Advogados Associados.

Executado: Odelir Antônio Balbinotti.

 Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante procurador, na 

presente ‘Ação de Execução de Sentença’ que move em desfavor de 

ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI, com qualificação nos autos, ingressou 

com pedido de substituição do polo ativo por GB PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, tendo em 

vista que o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório e 

documentos de (fls.491/515), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo as cessões de créditos colacionadas às 

(fls.508/513; fl.514), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Por fim, defiro os pedidos formulados à (fl.492, alíneas ‘c’ e ‘d’), mediante 

as cautelas de estilo.

 Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para 

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

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399622 Nr: 13146-78.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13146-78.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Resende Advogados Associados.

Executado: Odelir Antônio Balbinotti.

 Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante procurador, na 

presente ‘Ação de Execução de Sentença’ que move em desfavor de 

ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI, com qualificação nos autos, ingressou 

com pedido de substituição do polo ativo por GB PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, tendo em 

vista que o crédito do exequente fora cedido, conforme petitório e 

documentos de (fls.475/498), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a pretensão 

do exequente é pertinente e, deve a evidência ser deferida.

Razão pela qual, homologo as cessões de créditos colacionadas às 

(fls.491/496; fl.497), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.

Por fim, defiro os pedidos formulados à (fl.476, alíneas ‘c’ e ‘d’), mediante 

as cautelas de estilo.

 Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para 

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

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444251 Nr: 12920-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALBINOTT TRANSPORTES LTDA, 

PEDRO OSVALDO BALBINOTT, ELISANGELA DA SILVA BANDINI, GLACIR 

CONCEICAO BALBINOTT, JULIANO BALBINOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

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

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 102507 Nr: 649-76.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA 

WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 649-76.2000

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Espólio de José Wanderley Garcia Duarte.

Executados: Ademar Wurzius e Ester Maria de Lima Wurzius.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.430/458), não 

verifico nenhum elemento plausível para acolher sua pretensão, haja vista 

que reiteração dos diversos pedidos de alienação das cotas sociais dos 

executados junto à empresa Camponesa Agropecuária Ltda, já decididos 

às (fls.357/verso; fl.414), bem como, em sede recursal (fls.423/426), 

assim, rejeito-a.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429289 Nr: 11390-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5038/MT, 

YANA GOMES CERQUEIRA - OAB:MT/5495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 743/2009

Ação: Execução

Exequente: Oestemix Concreto Ltda.

Executada: Metropolitana Serviços Especializados Ltda.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do pedido de reconsideração de (fls.119/122), não 

verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, mesmo porque 

não encontra respaldo no rol do artigo 994 do Código de Processo Civil, 

assim, hei por bem em manter a sentença de (fls.116/117v), por seus 

próprios fundamentos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384730 Nr: 12877-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR FERTILIZANTES E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 D E C I D O:Pois bem, analisando a questão posta à liça, verifica-se que a 

pretensão do exequente é pertinente e, deve a evidência ser 

deferida.Razão pela qual, homologo as cessões de créditos colacionadas 

às (fls.459/463; fl.464), com fulcro no artigo 778, §1º, inciso III do Código 

de Processo Civil, e, via de consequência, determino que efetuem as 

necessárias alterações na capa do feito, bem como, junto ao Sistema 

Apolo.Ademais, defiro os pedidos formulados à (fl.445, alíneas ‘c’ e ‘d’), 

mediante as cautelas de estilo. Quanto ao pleito de nova fixação de 

honorários advocatícios, eis que na decisão inicial restaram fixados 

R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de pronto pagamento, o que não foi 

constatado nos autos, pugnando pela fixação em no mínimo (10%) dez por 

cento sobre o valor atualizado do débito, entendo que o mesmo deve ser 

deferido, haja vista que o feito tramita desde o ano de 2006, não se 

mostrando compatível a remuneração anteriormente arbitrada, assim, 

majoro os honorários advocatícios para (10%) dez por cento sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 827, §2º do Código de Processo 

Civil, substituindo o retro fixado (fl.29).Neste sentido, a jurisprudência 

assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO EXECUÇÃO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. Os 

honorários advocatícios devem remunerar adequadamente o Advogado. 

No caso concreto, cabível sua majoração de acordo com o art. 85, § 2º, 

do NCPC. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70059622720, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. 

Fernandes, Julgado em 26/10/2017). (Grifo nosso)Cumpridas as 

determinações supra, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito.Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268254 Nr: 5197-86.1996.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SOARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JORGE ARAUJO 

HINRICHSEN - OAB:RJ/117.851, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 

7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Embargante, no prazo de (5) cinco dias, para manifestar-se 

referente as petitorias de fls.151/158

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90297 Nr: 1464-10.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Elaine de Carvalho 

Lopes - OAB:8272/MS, JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES - 

OAB:MS/7564

 Dos advogados das partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se da 

informação de fls. 380/383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742849 Nr: 3757-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY MARCOS CAVALCANTE, 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 reco lh imen to  deverá  se r  f e i t o  a t ravés  do  s i t e : 

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 em "Gerar guia".

OBSERVAÇÃO: 1 - Após o pagamento, a guia e o comprovante de 

pagamento deverão ser juntados ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774242 Nr: 4020-23.2015.811.0003

 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: ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, 

LUCINEY CAVALCANTI PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AMELIA SARAIVA - 

OAB:41233
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442144 Nr: 10812-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA COSTA, DALVINA GONDOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, MARCOS PAULO MACHADO DA SILVA, VALMAR 

REFORMAS DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715703 Nr: 11011-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDREY LOPES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11011-20.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Aurélio Alencar Soares de Oliveira e Outro.

Executado: Mauro Andrey Lopes Padilha.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.210/213), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de penhora do veículo descrito à (fl.208), eis que 

único livre e desembaraçado, com fulcro no artigo 835, inciso IV do Código 

de Processo Civil, expedindo-se carta precatória de penhora, avaliação, 

remoção e intimação, no endereço constante do extrato em anexo.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Restando infrutífera, defiro parcialmente o pedido de (fl.213), devendo a 

parte executada ser intimada pessoalmente e via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde 

se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, bem 

como, o veículo descrito à (fl.208), sob pena de aplicação do disposto no 

paragrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719955 Nr: 997-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERROU & SERROU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A - SHELL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FONSECA DE 

BARROS NETO - OAB:OAB/SP 206.438, RODOLPHO VANNUCCI - 

OAB:OAB/SP 217.042

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 997-40.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Serrou & Serrou Ltda.

Executada: Raízen Combustíveis S.A. Shell Brasil S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão e documento de (fls.622/623), hei por 

bem em determinar que se aguarde em cartório o desate do Agravo de 

Instrumento nº 1015141-35.2018.8.11.0000.

Vindo aos autos, dê-se vista as partes para manifestação em (5) cinco 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40611 Nr: 604-14.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de (5)dias 

referente a devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299956 Nr: 3240-06.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM, 

KATIA DAS GRACAS DE MACEDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO 

- OAB:22.325, HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - OAB:OAB/MT 

14525, KARIZZIA MARIA PITOMBEIRA SILVA - OAB:18072/CE, 

MARIANA CERQUEIRA FÉLIX - OAB:OAB/BA 26.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, para 

manifestar-se referente a devolução de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817374 Nr: 1996-85.2016.811.0003

 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: WILSON GASPARETTO, WILSON GASPARETTO E CIA 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O

 Intima-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376722 Nr: 5054-48.2006.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RODRIGO 

SÉRGIO KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL 

KULEVICZ, SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, EDEMAR ANDRE 

SAMUELSSON, FABIO EGON EDU SAMUELSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a para exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

manifeste-se referente a correspondência devolvida fl.320.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014493-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. H. D. S. (REQUERENTE)

ANA CAROLINA HILARIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GOULART RUFINO OAB - SC30868 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA HILARIO GONCALVES OAB - 440.529.478-00 

(REPRESENTANTE)

JIAN DELLA GIUSTINA OAB - SC24595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LANDVOIGT WILHELMS (REQUERIDO)

CLAUDIA MARIA MACIEL CENI (REQUERIDO)

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILNEY GOMES ESPINDULA JUNIOR OAB - 020.577.539-05 

(PROCURADOR)

THIAGO SILVEIRA DE CARO OAB - 072.694.759-89 (PROCURADOR)

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - 036.813.108-40 

(PROCURADOR)

GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA OAB - 023.497.539-30 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014493-12/2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tubarão/SC 

Autoras: Mellany Gabrielly Hilário dos Santos e Outra. Representante: Ana 

Carolina Hilário Gonçalves. Réus: Cláudia Maria Maciel Ceni e Outros. 

Vistos, etc. Considerando petitório de (fl.1594 – correspondência ID 

27589852), bem como, o fato deste juízo não possuir estrutura física, nos 

moldes legais (art.236, art.453, §2º, CPC), indefiro o pleito autoral. 

Ademais, o pleito constante no penúltimo parágrafo de (fl.1594 – 

correspondência ID 27589852) não encontra respaldo legal, assim, rejeito 

o pedido de audiência via “Skype”. Comunique-se a presente decisão ao 

Juízo Deprecante. Finalmente, determino a Senhora Gestora que cadastre 

o douto membro do Ministério Público, a fim de que receba as intimações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004623-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004623-45/2016 Ação: Embargos à Execução Embargante: Vanderlei 

Jose Cioni. Embargado: Gustavo Patriota. Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos verifica-se que fora designada audiência de 

instrução e julgamento às (fls.142/143 – correspondência ID 7256982), a 

qual não ocorrera, em conformidade com a certidão de (fl.172 – 

correspondência ID 12171415). Pois bem, a parte embargada/exequente 

arrolara como testemunha o Sr. Iedo de Souza Lima às (fls.145/146 – 

correspondência ID 10475626), todavia, requerera prova emprestada às 

(fls.174/192 – correspondência ID 12387132 a ID 12387551). Instada a 

manifestar-se, a parte adversa mostrou-se veementemente contra o pleito 

às (fls.195/197 – correspondência ID 15256137), pugnando pelo 

julgamento antecipado, em consonância com o último parágrafo de (fl.197 

– correspondência ID 15256137, fl.03). No que tange ao pleito de prova 

emprestada, o destinatário da prova é o magistrado e tenho para mim que 

é a mesma deve ser indeferida, eis que as alegações da parte 

embargante/executada encontram respaldo legal e, via de consequência, 

entendo necessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

na qual são contemplados os princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa (art.370, CPC). Outrossim, possível ao magistrado rejeitar 

a prova emprestada e designar audiência para oitiva da referida 

testemunha, eis que a produção da referida prova em nada prejudica as 

partes ou o trâmite processual, pelo contrário, corrobora para a 

construção do convencimento do magistrado. Acerca do tema leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves que “pelo aspecto subjetivo já foi 

afirmado que a atuação oficiosa do juiz não favorece quem tinha o ônus 

da prova e dele não se desincumbiu, mas a parte que efetivamente tem o 

direito material” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

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

p.665). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 

JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. Conforme preconiza o disposto no art. 

370 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele, em 

princípio, avaliar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando 

formar seu convencimento para o correto deslinde do feito. No caso dos 

autos, o agravante não trouxe nenhum argumento ou prova que 

demonstrasse a necessidade da exibição dos documentos indeferida pela 

Magistrada Singular. Decisão mantida. CONHECERAM EM PARTE DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70074908096 RS, Relator: 

Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 02/05/2018, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. 

EXCLUSÃO. COMPLEMENTAÇÃO PERÍCIA. 1. O julgador é o destinatário da 

prova e, portanto, tem o livre convencimento, desde que motivado. Art. 

371 do CPC. 2. É válida a decisão que entendeu que a documentação foi 

juntada de forma extemporânea e sem justificativa, de forma a possibilitar 

sua exclusão, e a complementação da perícia para a apuração de 

haveres. Arts. 435 do CPC e 1.031 do CC. 3. Agravo de instrumento 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07034414920188070000 DF 

0703441-49.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 

18/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o 

requerimento de prova emprestada e, via de consequência, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2.020, às 

15:00 horas, devendo-se cumprir os demais termos da decisão de 

(fls.142/143 – correspondência ID 7256982). Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 30 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004623-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1004623-45.2016 

Ação: Embargos à Execução Embargante: Vanderlei Jose Cioni. 

Embargado: Gustavo Patriota. Vistos, etc.... VANDERLEI JOSE CIONI, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ação “Embargos à Execução" em 

desfavor de GUSTAVO PATRIOTA, pessoa física, com qualificação nos 

autos. Devidamente intimada, impugnou os embargos, sem arguir 

preliminares. Foi determinada a especificação das provas (fls.146/148), e 

após as manifestações das partes, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Inexistem preliminares a serem decididas. Quando da manifestação 

para especificação de provas, a parte embargada manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide (fls.150/151). A parte embargante 

manifestou seu interesse quanto à oitiva de testemunhas. Defiro o pedido. 

Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 15 de março der 2018, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 05/outubro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005192-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACI DE MAGALHAES SOUZA (REQUERENTE)

ODILON JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILFARLEY ROBERTO CARDOSO (REQUERIDO)

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARILENE MEIRA VIRGENS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005192-75/2018 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autores: Espólio de Odilon João de Souza Filho e Outro. Réus: 

Tereza de Lurdes Garcia Xavier e Outro. Vistos, etc. Compulsando 

atentamente os autos, verifica-se que fora proposto o Agravo de 

Instrumento sob nº1008194-62.2018.8.11.0000, assim, determino a 

Senhora Gestora que certifique nos autos o seu desate, bem como, 

carreie aos autos cópia de todas as decisões proferidas no mesmo. 

Outrossim, determino a Senhora Gestora que certifique se a contestação 

de (fls.407/441 – correspondência ID 14442956 a ID 14444685) é 

tempestiva, bem como, se a ré (Tereza de Lurdes Garcia Xavier) 

contestara a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (fls.07/398 – 

correspondência ID14075505 a ID 14086816), nos termos do terceiro 

parágrafo de (fl.401 – correspondência ID 14110646, fl.03). Igualmente, 

determino que a Senhora Gestora indique quais parâmetros utilizados para 

a expedição da “Certidão de Tempestividade” de (fl.908 – correspondência 

ID 16249526). Na mesma senda, hei por bem determinar a Senhora 

Gestora que habilite nos autos o patrono do réu (Silfarley Roberto 

Cardoso), Dr. José Rubens de Araújo Júnior – inscrito na OAB/GO sob 

nº12.273, a fim de que se evitem quaisquer nulidades processuais, nos 

termos da procuração de (fl.407 – correspondência ID 14442956). 

Ademais, considerando os termos Ofício sob nº281/2018 de (fls.845/846 – 

correspondência ID 14660575), verifico que devidamente cumpridos os 

termos do segundo parágrafo da decisão de (fl.401 – correspondência ID 

14110646, fl.03). No mesmo trilho, dos fólios processuais verifica-se que 

a parte autora apresentara o pedido principal às (fls.444/843 – 

correspondência ID a ID 14650015), manifestara-se nos autos a ré 

(Tereza de Lurdes Garcia Xavier) às (fls.849/851 – correspondência ID 

15400230 a ID 15400240 e fls.852/857 – correspondência ID 15400943), 

bem como, o réu (Silfarley Roberto Cardoso) contestara a ação às 

(fls.859/901 – correspondência ID 15402361 a ID 15402548), mesmo sem 

que o pedido principal tenha sido recepcionado até a presente data. Pois 

bem, considerando os termos do artigo 308, §3º, do Código de Processo 

Civil e, em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 16 

de abril de 2.020, às 11:00 horas, no CEJUSC, devendo as partes serem 

intimadas, via seus respectivos procuradores. Assim sendo, mesmo que 

as partes tenham apresentado os petitórios de (fls.849/851 – 

correspondência ID 15400230 a ID 15400240, fls.852/857 – 

correspondência ID 15400943 e fls.859/901 – correspondência ID 

15402361 a ID 15402548), o prazo para contestar o pedido principal de 

(fls.444/843 – correspondência ID a ID 14650015) iniciar-se-á após a 

audiência de conciliação, nos termos dos artigos 308, §4º; 334, §5º, §8º e 

§9º; 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade. Finalmente, mesmo que a 

parte autora tenha apresentado impugnação à contestação às 

(fls.911/1016 – correspondência ID 16746407 a ID 16746411), uma vez 

certificado o retrodeterminado (parágrafo anterior), vista dos autos à parte 

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

Roo-MT, 31 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (ESPÓLIO)

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001522-58.2020 Ação: Execução Exequente: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso. Executados: Espólio de Amim Geraldo de Oliveira 

Curi Mussi e Outro. Vistos, etc. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Execução de Termo de Ajustamento 

de Conduta por Quantia Certa” em desfavor de ESPÓLIO DE AMIM 

GERALDO DE OLIVEIRA CURI MUSSI e JAMIL ANTONIO CURY MUSSI, com 

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

conclusos. D E C I D O: In casu, considerando a Resolução n°11/2017/TP, 

que prevê que nesta Comarca somente a 3ª Vara Cível têm competência 

para “processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis, privativamente os feitos do meio 

ambiente”, hei por bem em determinar a remessa destes autos à Terceira 

Vara Cível desta Comarca, mediante as cautelas de estilo, eis que 

incompetente este Juízo para dirimir a presente questão. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 03 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002014-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002014-84/2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Morais Autor: João Gomes dos Santos. Ré: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul. Vistos, etc. 
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JOÃO GOMES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais’ em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE 

MATO GROSSO – SICOOB SUL, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, o autor é servidor público municipal, vinculado à Câmara 

Municipal de Rondonópolis-MT e cliente da cooperativa ré há algum tempo; 

que, realizara contratação de empréstimo consignado com a ré, sendo que 

ficou convencionado que o adimplemento das parcelas se daria mediante 

desconto direto em folha de pagamento; que, mesmo tendo sido efetuado 

o desconto da parcela do mês [fevereiro/2019], conforme convencionado 

entre as partes, a instituição ré realizara novo desconto na conta corrente 

do autor, em 11/03/2019; que, o desconto ocorrera em duplicidade, 

burlando os termos da contratação do consignado e retendo 

indevidamente valores fundamentais para o pagamento de outras 

obrigações e despesas do autor; que, o autor apenas tomara ciência do 

desconto indevido ao tentar utilizar seu cartão para o pagamento de seu 

almoço no dia 09/03/2019 (sábado), após 02 (duas) tentativas de 

utilização do seu cartão, o qual foi recusado, gerando constrangimento na 

presença de sua esposa e de outros clientes; que, observe-se que o 

valor retido é o mesmo daquele descontado na folha de pagamento, 

R$1.113,34 (um mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos), tendo a 

diferença de R$01,00 (um centavo), apenas em face do arredondamento 

realizado pelo RH da Câmara Municipal; que, além do requerido ter se 

apropriado indevidamente de valores pertencentes ao autor, ainda 

remanesceu saldo negativo em sua conta corrente, no valor de R$145,31 

(cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), os quais 

acarretarão encargos indevidos e injustos para o cliente; que, esta não é 

a primeira vez que este evento acontece, noutra oportunidade, o requerido 

efetuara a retenção indevida da parcela de outro empréstimo consignado, 

o qual pode se verificar no mesmo holerite, no importe de R$299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); que, por se tratar 

de um valor menor, o cliente se dirigira à cooperativa e informara o ilícito, 

oportunidade em que o gerente se desculpara e efetuara o estorno 

imediato dos valores; que, o autor solicitara ao gerente que a instituição 

financeira fosse mais diligente para que o episódio não se repetisse, uma 

vez que poderia ocasionar constrangimento demasiado, bem como a falta 

de crédito em sua conta corrente; que, ao que tudo indica, referida 

advertência de nada adiantara em face da reincidência da ré; que, o autor 

não vislumbrara outro caminho senão socorrer-se ao Poder Judiciário para 

que a conduta desidiosa e ilegal da ré seja repelida, a fim de ver 

resguardado os seus direitos enquanto cidadão, bem como considerando 

a reincidência da parte ré na prática do ato, devendo a reparação surtir o 

esperado efeito didático e punitivo, assim, requer a procedência da ação 

com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 

Junta documentos e atribui a causa o valor de R$17.226,68 (dezessete 

mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), postulando 

a presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária fora deferida, em contrapartida a inversão do ônus da prova e a 

tutela provisória de urgência foram indeferidas às (fls.29/31 – 

correspondência ID 18805375), não sobrevindo recurso. Realizou-se 

audiência de conciliação de (fls.129/134 – correspondência ID 20954501 a 

ID 20954505), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citada, 

contestara o pedido (fls.92/128 – correspondência ID 20439282 a ID 

20439286), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, dizendo: “Que, preliminarmente, impugna a assistência judiciária, 

alegando que o autor percebe mensalmente a importância de R$13.643,76 

(treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos); 

que, no mérito, fora indeferido o pleito de tutela de urgência, bem como, 

indeferida a inversão do ônus da prova; que, o autor informara na petição 

inicial (ID 18528688) que em 09.03.2019, tentara efetuar o pagamento de 

um almoço com o seu cartão e foi recusado; que, pelo autor extrato 

bancário (ID 18528845), o mesmo informara que no dia 11.03.2019, 

ocorrera o débito em sua conta no valor de R$1.113,34(um mil cento e 

treze reais e trinta e quatro centavos); que, devido ao referido débito em 

sua conta, tentou pagar um almoço com o seu cartão em 09.03.2019, mas 

não fora possível; que, o extrato bancário (ID 18528845), o mesmo 

informara que no dia 11.03.2019, ocorrera débito em sua conta no valor de 

R$1.113,34(um mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos); que, 

devido ao referido débito em sua conta, tentara pagar um almoço com o 

seu cartão em 09.03.2019, mas não fora possível; que, diante da situação, 

aduzira que passara por vexame, mas não comprovara com documentos 

a recusa do seu cartão; que, o autor afirma que em 11.03.2019, ocorrera 

o citado débito em sua conta, mas, alega ter sofrido dano no dia 

09.03.2019, ou seja, segundo o autor em sua narrativa o suposto dano 

aconteceu anterior ao débito em conta; que, questiona o fato do autor 

sofrer o dano antes do ocorrido; que, o valor de R$1.113,34(um mil cento 

e treze reais e trinta e quatro centavos), foi debitado e estornado 

simultaneamente, no dia 11.03.2019,dessa forma, o autor não sofrera 

nenhum prejuízo ensejador de reparação por dano moral, gerando o fato 

narrado nos autos, apenas, mero incômodo; que, no caso vertente 

inexiste ato ilícito praticado pelo réu, dessa forma, não há que se falar em 

obrigação de fazer, nem mesmo há demonstração de abalo de ordem 

moral apto a ensejar a reparação na forma pretendida; requerera a 

improcedência da demanda, bem como, a condenação da parte autora em 

custas e honorários de sucumbência. Junta documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor (fls.140/155 – correspondência ID 

21199742). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.156/157 – correspondência ID 26245442), 

oportunidade onde ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide (fls.159/160 – correspondência ID 26345221 e fls.162/166 – 

correspondência ID 26425391), 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, 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 pelo autor é obrigação de fazer 

(restituição da importância debitada da conta corrente do autor), bem 

como, o pagamento de indenização por suposta conduta ilícita da ré em 

efetuar a cobrança de importância já retida de forma consignada, 

consubstanciando-se em débito indevido, uma vez que as partes firmaram 

contrato de financiamento com cláusula de desconto consignado, 

documento este que não aportara aos autos (art.373, I, CPC). 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 o tão decantado 

prejuízo, advindo do pretenso descumprimento (por parte da ré) de sua 

obrigação a ensejar reparação. O autor alega que sofrera cobrança 

duplicada em sua conta corrente, no dia 11 de março de 2.019, no importe 

de R$1.113,34 (um mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos), em 

conformidade com o extrato bancário de (fl.26 – correspondência ID 

18528845, fl.02), tendo, em razão do ocorrido, sofrido constrangimento 

durante um almoço com sua esposa (momento do pagamento caixa, com 

duas testemunhas), fato este ocorrido no dia 09 de março de 2.019, em 

consonância com o narrado no quarto parágrafo de (fl.05 – 

correspondência ID 18528688, fl.02); asseverando ter ficado no dia 11 de 

março de 2.019 com sua conta negativa no valor de R$145,31 (cento e 

quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), requerendo para tanto a 

restituição da importância de R$1.113,34 (um mil, cento e treze reais e 

trinta e quatro centavos) e a condenação do réu em indenização por 

danos morais. Pois bem, em que pese a alegação do autor, não existem 

meios de prova nos autos suficientes para levar acolhimento dos pedidos. 

Isto porque, não há nos autos qualquer comprovação de que houvera 

descumprimento do contrato ou mesmo cumprimento de forma lesiva à 

contratação narrada pelo autor, mesmo porque dos documentos 

acostados aos autos, verifica-se, apenas e tão somente, que a parte 

autora sofreria o desconto da importância de R$1.113,34 (um mil, cento e 

treze reais e trinta e quatro centavos), no dia 11 de março de 2.019, uma 

vez que o documento de (fl.26 – correspondência ID 18528845, fl.02) data 

de 09 de março de 2.019, demonstrando que a importância seria 

descontada, todavia, o aludido documento não é capaz de demonstrar 

que, em 09.03.2019, o saldo do dia era negativo em R$145,31 (cento e 

quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), mas, sim, que, na referida 

data, o autor possuía saldo positivo no valor de R$968,03 (novecentos e 

sessenta e oito reais e três centavos) e, havia uma projeção de saldo 
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negativo para o dia 11.03.2019, em R$145,31 (cento e quarenta e cinco 

reais e trinta e um centavos), mesmo porque não é possível imprimir 

extrato futuro com exatidão (art.373, I, CPC). Ademais, da documentação 

carreada pela parte autora, não se verifica o alegado descumprimento do 

contrato, eis que o autor sequer carreara contrato de financiamento 

aventado na exordial, nem mesmo juntara documento atinente ao seu 

saldo e/ou extrato do dia 11 de março de 2.019, assim, é possível 

constatar que a parte autora alegou e nada provou (art.373, I, CPC). 

Noutro norte, a empresa ré comprovara nos autos que o autor, à época 

dos fatos, descontara e em seguida reembolsara o autor no importe de 

R$1.113,34 (um mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos), em 

conformidade com os documentos de (fl.99 – correspondência ID 

20439282, fl.08 e fl.119 – correspondência ID 20439284) (art.373, II, CPC). 

Outrossim, muito embora a parte autora alegue ter diligenciado para 

solucionar a questão via administrativa, como quer fazer crer, o autor não 

desconstituíra a prova da parte ré, ou seja, a de que o réu descontara e 

rapidamente estornara a importância perseguida nos autos, não havendo 

que se falar em obrigação de fazer (restituição). Partindo do conceito de 

que “obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, 

pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir 

determinada prestação positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja a 

este executar o patrimônio daquele para a satisfação de seu interesse” 

(AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. Editora RT. 8ª 

edição – 2000. P.31) verifica-se que a obrigação de fazer (restituição de 

valor) pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré comprovara 

nos autos ter restituído a importância de R$1.113,34 (um mil, cento e treze 

reais e trinta e quatro centavos), em 11 de março de 2.019, em 

consonância com os documentos de (fl.99 – correspondência ID 

20439282, fl.08 e fl.119 – correspondência ID 20439284), assim, 

cumprindo o determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto 

nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de 

fazer que pretende ver deferida nos autos (eis que não faz jus à 

importância a que propõe-se ser ressarcido, eis que já ressarcida) não 

sendo verossímil a alegação autoral de que a empresa ré violara direito e 

causara dano ao autor, mesmo porque o autor não comprovara nos autos 

os danos sofridos e estando este em condição obrigacional desfavorável 

em relação à ré. Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que o contrato que firmara com a ré 

versava sobre financiamento na modalidade consignado e, uma vez 

descontada a importância financiada – R$1.113,34 (um mil, cento e treze 

reais e trinta e quatro centavos) – de sua conta corrente, devido é, pois, a 

restituição do importe, uma vez que, supostamente, a ré obstaculizara o 

autor de utilizar o crédito existente em sua conta corrente, não logrando 

êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a ré comprovara nos autos que 

fora restituída a importância de R$1.113,34 (um mil, cento e treze reais e 

trinta e quatro centavos), em 11 de março de 2.019, em consonância com 

os documentos de (fl.99 – correspondência ID 20439282, fl.08 e fl.119 – 

correspondência ID 20439284). Portanto, provado restou nos autos que 

havia relação jurídica entre as partes; que havia conhecimento do autor de 

que, em 11.03.2019, seria debitada [projeção/agendamento] o valor de 

R$1.113,34 (um mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos), o qual 

fora imediatamente reembolsado pelo réu, em 11.03.2019, conforme (fl.99 

– correspondência ID 20439282, fl.08 e fl.119 – correspondência ID 

20439284), desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, 

passível de indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que a empresa 

ré tenha obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia ao autor produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual entendimento dos 

nossos Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. LANÇAMENTO DE VALOR INDEVIDO EM 

FATURA. OPORTUNO ESTORNO ADMINISTRATIVO PELA 

ADMINISTRADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO 

NEGATIVA EMBASADA EM VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. I Preliminar de ausência de 

inépcia da inicial. Não configura inépcia da petição inicial a alteração do 

pedido ou da causa de pedir em réplica, mas sim inovação vedada, em não 

havendo concordância com a alteração pela parte demandada como no 

caso, não acarretando a medida o indeferimento da inicial como decidido, 

mas apenas o não conhecimento da tese inovada (CPC, art. 329, II). 

Desconstituição da sentença de extinção do processo. II - Julgamento 

imediato do mérito. O processo traz em seu bojo matéria de direito e os 

fatos estão comprovados por documentos, sendo que as partes já 

manifestaram desinteresse na produção de outras provas, além daquelas 

contidas nos autos, de modo que o feito está apto a julgamento, devendo o 

Tribunal decidir o mérito da lide desde logo, consoante dispõe o art. 1.013, 

§ 3º, I, do CPC. A inclusão de valor indevido em fatura de cartão de 

crédito, por... si só, não enseja a reparação por danos morais, 

especialmente quando prontamente estornada pela administradora, não 

ultrapassando tal situação os limites do mero dissabor. Ademais, neste 

caso não houve o pagamento de valores efetivamente devidos, lançados 
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na mesma fatura, de modo que a inscrição do nome da consumidora em rol 

de inadimplentes se configurou em exercício regular de direito do credor. 

PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E 

DESPROVER O APELO.” (TJ-RS - AC: 70079836789 RS, Relator: Cairo 

Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vigésima 

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

14/12/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. PERDA. LANÇAMENTO INDEVIDO. ESTORNO IMEDIATO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A utilização do cartão de crédito por terceiro no 

estabelecimento comercial da requerida, a qual não solicitou documento de 

identificação do titular, sem dúvida, causa irritabilidade; nada obstante, por 

si só, não ofende direito inerente à personalidade humana, como a vida, a 

intimidade, a honra, o bom nome, de modo a ensejar indenização por 

danos morais, notadamente diante do estorno imediato do lançamento 

indevido pela administradora do cartão.” (TJ-MG - AC: 

10000170390082001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

26/06/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

28/06/2017) “APELAÇÃO CÍVEL ÂÂ- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ÂÂ- PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA ÂÂ- COBRANÇA INDEVIDA 

ÂÂ- DESCONSTITUIÇÃO E ESTORNO DA DÍVIDA ÂÂ- DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ÂÂ- REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA ÂÂ- 

IMPROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não 

conhecimento do recurso em razão do suposto trânsito em julgado da 

sentença, vez que o julgador acertadamente modificou a decisão que 

negou seguimento ao recurso, reconhecendo a tempestividade recursal. 

2. Embora tenha havido o lançamento indevido na fatura do cartão de 

crédito do autor, a administradora agiu antes do ajuizamento da ação 

providenciando o estorno da cobrança em duplicidade e, assim, não 

restou comprovada a ocorrência do dano moral puro, mas mero dissabor 

da vida cotidiana, e, mesmo que o ressarcimento não tenha ocorrido de 

imediato à reclamação do autor, não há prova do abalo de crédito. 3. E não 

há falar em restituição em dobro, pois já ocorreu a devolução dos valores, 

não se cogitando de má-fé a ensejar a devolução em dobro da quantia 

indevidamente paga. Decisão unânime.” (TJ-PI -  AC: 

00055525820088180140 PI, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de 

Julgamento: 08/08/2017, 2ª Câmara Especializada Cível) Necessário 

ressaltar, que em que pese o autor 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 fora 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. 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. 

Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO – Ação indenizatória – Alegação de 

falha na prestação do serviço – Sentença de improcedência – Pleito de 

reforma – impossibilidade – Relação entre as partes inserida no âmbito das 

relações de consumo – Responsabilidade objetiva do banco requerido – 

Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – 

Inexistência, porém, de dano moral passível de indenização – Situação de 

mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral – Estorno 

imediato dos valores descontados - Dispensa do trabalho que não guarda 

qualquer relação aos fatos descritos na exordial - Sentença mantida – 

Recurso não provido. Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao 

recurso de apelação.” (TJ-SP - APL: 10028098820148260281 SP 

1002809-88.2014.8.26.0281, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data 

de Julgamento: 25/06/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/06/2015) Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte 

do réu, não há que se falar em obrigação de fazer e consequente 

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

legal de seu direito de credora. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais’, promovida por 

JOÃO GOMES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE 

MATO GROSSO – SICOOB SUL, com qualificação nos autos, bem como 

condeno o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, 

devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de janeiro de 2.020. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001150-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001150-12.2020 Ação: Despejo Autor: Rondon Plaza Shopping Ltda. 

Réu: Froner Milhomem de Siqueira. Vistos, etc. RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, na presente “Ação de 

Despejo” em desfavor de FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA, com 

qualificação nos autos, requereu a desistência da ação (ID 28717223), 

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

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente 

“Ação de Despejo” promovida por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, em 

desfavor de FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA, com qualificação nos 

autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Sem honorários, haja vista que não houve citação. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 
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que deve ser certificado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo 

(art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de fevereiro 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007918-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007918-85.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A 

Réu: Rogério Correia Vistos, etc... BANCO J. SAFRA S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

ROGÉRIO CORREIA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, requereu a desistência da ação (fl.54 – Id 25450982), 

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

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

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

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

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

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

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

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

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

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

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

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

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

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

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

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

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

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

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

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

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

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

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

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

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

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

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

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

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

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

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

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

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

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

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO J. SAFRA S/A, desfavor de 

ROGÉRIO CORREIA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 03 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-26.2019.8.11.0003

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:

DRIELI DE LIMA GAZZOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002186-26.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Réu: Drieli de Lima Gazzola Vistos, etc... BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do DRIELI DE LIMA 

GAZZOLA, com qualificação nos autos. Intimado a emendar à inicial, 

requereu a desistência da ação (fls.52 – ID 23544840), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

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

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

desfavor de DRIELI DE LIMA GAZZOLA, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Indefiro o pedido de expedição de ofícios requerido 

pelo autor, uma vez que não houve nenhuma ordem judicial de bloqueio 

junto ao DETRAN, e nem inserção do nome do réu junto à SERASA Uma 

vez que houve expressa desistência do prazo recursal, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 03 de fevereiro de 2.020. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006954-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 
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1006954-92.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Elizandra 

Soares Borges Ré: Energisa S/A Vistos, etc... ELIZANDRA SOARES 

BORGES, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor do ENERGISA S/A – COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DA PARAIBA, com qualificação nos autos. Intimado a 

emendar à inicial, requereu a desistência da ação (fls.62 – ID 25004978), 

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

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

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

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

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

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

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

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

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

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

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

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

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

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

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

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

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

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

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

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

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

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

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

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

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

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

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

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

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

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

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

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

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

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

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por ELISANDRA SOARES BORGES, desfavor 

de ENERGISA S/A – COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA PARAÍBA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 03 de 

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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001394-77.2016 Ação: Monitória Autora: Expresso São Luiz Ltda Ré: 

Agrissera Peças e Implenentos Ltda Vistos, etc... EXPRESSO SÃO LUIZ 

LTDA, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor do AGRISSERA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA, com qualificação 

nos autos. Intimado a emendar à inicial, requereu a desistência da ação 

(fls.104 – ID 25080432), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por 

isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É 

certo que se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, 

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

reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários 

de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha 

Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito 

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

Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a 

obrigação de suportar a condenação no pagamento das custas 

processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários 

Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto 

à desistência, já no direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras 

exceções, definira-se no sentido de que seriam pagos os honorários de 

advogado pelo desistente, máxime quando operada a desistência após a 

contestação e já não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao 

réu. E, coerente com os princípios adotados, o novo Código de Processo 

solucionou de vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: 

desde que o autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá 

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

encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de 

advogado da parte contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o 

beneficiado com a desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o 

pagamento das despesas a que se viu compelido a contrair para se 

defender." Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A 

sucumbência é ônus processual e se impõe quando há desistência da 

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

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

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, desfavor de 

AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA, com qualificação nos autos e 

o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

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

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

Roo-Mt., 03 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003790-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003790-90.2017 Ação: Embargos à Execução Autora: Transportadora 

Roma Logistica Ltda Réu: Banco Mercantil do Brasil S/A Vistos, etc... 

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressara com a presente ação em desfavor do BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos. Intimado a 

emendar à inicial, requereu a desistência da ação (fls.393/394 – ID 

26461357 e 26757164), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por 

isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É 

certo que se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, 

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

reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários 

de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha 

Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito 
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deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de 

Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a 

obrigação de suportar a condenação no pagamento das custas 

processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários 

Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto 

à desistência, já no direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras 

exceções, definira-se no sentido de que seriam pagos os honorários de 

advogado pelo desistente, máxime quando operada a desistência após a 

contestação e já não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao 

réu. E, coerente com os princípios adotados, o novo Código de Processo 

solucionou de vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: 

desde que o autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá 

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

encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de 

advogado da parte contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o 

beneficiado com a desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o 

pagamento das despesas a que se viu compelido a contrair para se 

defender." Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A 

sucumbência é ônus processual e se impõe quando há desistência da 

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

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

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA 

LTDA, desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, com qualificação 

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

Processo Civil. Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 03 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000910-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

1 OPCAO REPORTAGENS FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000910-57.2019 Ação: Consignação em Pagamento c/c Indenização 

Autor: Lucas Roder de Paula Réu: Opção Reportagens Fotográficas Ltda 

Vistos, etc... LUCAS RODER DE PAULA, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de OPÇÃO 

REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS LTDA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.153/154 

– ID 24947655), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

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

transação celebrada nestes autos proposta por LUCAS RODER DE 

PAULA, em desfavor de OPÇÃO REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS LTDA, 

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

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

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

de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela ré. Transitada 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 03 de fevereiro 

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

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010319-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ENRICONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH ENRICONE SCARAVELLI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010319-57.2019 Ação: Reintegração de Posse Autor: Cícero Enricone 

Ré: Deborah Enricone Scaravelli Vistos, etc... CÍCERO ENRICONE, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente ação em 

desfavor de DEBORAH ENRICONE SCARAVELLI, com qualificação nos 

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

(fl.181/183 – ID 27372724), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

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

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por CICERO 

ENRICONE, em desfavor de DEBORAH EBRICONE SACARABVELLI, todos 

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

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

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

Civil, expedindo-se o necessário. Sem custas. Uma vez que as partes 

desistiram do prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 03 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006702-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARICI GIANNICO OAB - SP149850 (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Embargos de Declaração ID 28680831.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012713-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

M. J. M. R. (AUTOR(A))

D. L. M. R. (AUTOR(A))

WESLY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES OAB - 877.239.991-00 

(REPRESENTANTE)

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012713-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES, WESLY 

RODRIGUES DA SILVA, M. J. M. R., D. L. M. R. REPRESENTANTE: 

ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES REU: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, 

AVIANCA Vistos etc. Recebo o aditamento de ID. 25138744 e revogo o 

comando judicial retro. DEFIRO a AJG postulada na exordial. Nos termos 
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do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de 

MAIO de 2020, às 10h30min, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Notifique-se o Ministério Público. 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: 1001463-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUZA SANTOS GARCIA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001463-70.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: R DE SOUZA SANTOS 

GARCIA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Cite-se o executado, na forma 

requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob 

pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação 

da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. 

Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONNY CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001521-73.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: CONNY 

CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 

- ME Vistos etc. Cite-se o executado, na forma requerida na inicial, para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da 

constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder 

também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto 

e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante 

o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001515-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001515-66.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS CAMPOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de MAIO de 2020, às 08h, a qual será realizada na Central 

de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001513-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001513-96.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. A parte autora manifesta desinteresse na 

realização de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré, na forma 

requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em quinze dias, 

consignada as advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a 

parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado está 

condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1001520-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DESEMBARGADOR JOAO FERREIRA FILHO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (ORDENADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001520-88.2020.8.11.0003. 

ORDENANTE: DESEMBARGADOR JOAO FERREIRA FILHO ORDENADO: 

JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS Vistos etc. 

Cumpra-se conforme ordenado, servindo a segunda via como mandado. 
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Atingida a finalidade para a qual se destina a presente Carta de Ordem, 

devolva-se a missiva ao departamento de origem, consignando as nossas 

homenagens. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001529-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA CRYSTINA RODRIGUES FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001529-50.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEX JOSE DE FRANCA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo ativo da demanda, tendo em vista sua atuação na lide 

como herdeira do de cujus. Ademais, compulsando os autos, verifico que 

não foi acostado ao feito cópia do requerimento administrativo do Seguro 

DPVAT. Deste modo, intime-se para, no mesmo prazo, comprovar o prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, 

sem prejuízo, para, em igual prazo, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001533-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001533-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos 

etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007812-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EMBARGANTE)

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007812-26.2019.8.11.0003. 

EMBARGANTE: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME, ADIRCEU CARLOS 

JERONIMO, MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade dos 

Embargos ,  v incu le -se  aos  au tos  de  execução  (n º . 

1002889-88.2018.8.11.0003) e intime-se o Embargado à manifestação, em 

quinze (15) dias (art. 920, NCPC). Em razão da inexistência de segurança 

do Juízo, nos termos do art. 919, § 1°, NCPC, determino o processamento 

dos Embargos sem a suspensão do processo executivo, o que deve ser 

certificado nos autos da execução, pelo menos enquanto consolidada a 

segurança da Execução pela penhora ou outros meios. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002316-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERIO TODESCATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDRIM TODESCATT OAB - 838.469.641-15 (PROCURADOR)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ED MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELANIA CRISTINA SILVERIO OAB - 547.561.111-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002316-16.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): NERIO TODESCATT PROCURADOR: ALDRIM TODESCATT REU: 

ED MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME REPRESENTANTE: ELANIA CRISTINA 

SILVERIO Vistos etc. Verifica-se que o autor pugna pela readequação do 

valor da causa (ID. 21283297). Ocorre que, tendo havido a citação da 

parte requerida (ID. 20118791), impõe-se o dever do contraditório, a teor 

do art. 329, inc. II, do CPC[1] e de toda a nova sistemática que rege o 

NCPC[2]. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerida a manifestar-se no 

prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 329. O autor poderá: [...] II 

- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. [2] Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001558-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA (REQUERIDO)

TEREZA MARGARETE PEREIRA (REQUERIDO)

JAIVO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

JAIRO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001558-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARGARITA LUISA AGUILA GONZALEZ REQUERIDO: 

JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA, TEREZA MARGARETE 

PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA Vistos etc. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002042-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002042-23.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA REU: CLEIDE DE SOUZA 

Vistos etc. Sobre o pedido de desistência formulado no ID. 23348078, 

manifeste-se a requerida (art. 485, § 4º, do CPC), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser consignado que a inércia será interpretada como tácita 

anuência em relação a tal pleito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001574-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER SCAGLION SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001574-54.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FAGNER SCAGLION SANTANA EXECUTADO: MAKING OF 

EVENTOS LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada que 

comprove 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727258 Nr: 8142-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS, MARIA 

CONCEIÇÃO SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

CIDADANIA E CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:5152-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

acerca do petitório de fl.350, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715231 Nr: 10495-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE SANTOS CIRIACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.285/310, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410510 Nr: 6537-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN, 

CELY DA CARMEN AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.598, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384200 Nr: 12335-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MENDONCA DE AMORIM, ELEDIR 

MIRANDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B

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

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

presentes autos, DESIGNANDO o dia 27/03/2020 (1ª Praça) para a 

realização do leilão a partir das 13:00 horas, sendo realizado, no mesmo 

dia, a 2ª Praça a partir das 14:00 horas.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados no Átrio do Fórum 

desta Comarca, na Rua Rio Branco, n° 2.299, Bairro Guanabara, 

Rondonópolis/MT e através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400052 Nr: 13468-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

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

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

presentes autos, DESIGNANDO o dia 27/03/2020 (1ª Praça) para a 

realização do leilão a partir das 13:00 horas, sendo realizado, no mesmo 

dia, a 2ª Praça a partir das 14:00 horas.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados no Átrio do Fórum 

desta Comarca, na Rua Rio Branco, n° 2.299, Bairro Guanabara, 

Rondonópolis/MT e através do site www.balbinoleiloes.com.br, conforme 

especificado pelo Leiloeiro na petição juntada à folha nº 169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709116 Nr: 4021-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR APARECIDO DA SILVA, JEROLINO 

CORREIA GOMES, ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A
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 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

nesta ação, extinguindo o processo, mediante resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de rescindir a avença 

litigiosa e decretar o despejo do requerido, bem como, condenar os 

demandados no pagamento dos alugueres nos termos do contrato de fls. 

78/81 e demais despesas indicadas nos autos, vencidos/apurados até a 

data da desocupação do imóvel locado, devidamente corrigidos a partir da 

data de cada vencimento e acrescidos de juros legais, a partir da citação, 

e da multa contratual avençada entre as partes. Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

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

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e não havendo requerimento de 

cumprimento desta sentença, no prazo legal, arquivem-se os autos, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722266 Nr: 3280-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ITO PEREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora, para que atualize o endereço do requerido, em 

virtude que o mesmo foi citado por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704900 Nr: 12878-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE HULLER HISTER, CONSTRUTORA 

HISTER LTDA, MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER, MARCELO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.199, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418039 Nr: 501-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DANIEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o AR devolvido com assinatura estranha aos autos, folha 127 verso, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382965 Nr: 11120-44.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN CAPRA, LUIZ CARLOS DESBESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMEUR HUDSON AMÂNCIO 

PINTO - OAB:OAB/RO 1807

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.245/248, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708605 Nr: 3469-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M DE FREITAS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

fls.146/147, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803445 Nr: 15723-48.2015.811.0003

 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: HONÓRIO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO - ME, 

LUIZ CARLOS SPONTON DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 Intimação da parte autora, para tomar ciência da audiência de instrução e 

julgamento do dia 01/04/2020, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873302 Nr: 7751-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SOUZA BEZERRA, ECO VITTA COM. 

PEST. SERV. EXPORT. IMPORT.REPRESENT. DE MADEIRAS E PROD. 

VEGETAIS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se, no 

prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 25/27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805421 Nr: 16446-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE SANTANA SILVA, FABRICIO 

MIGUEL DA SILVA, ALLYNE SANTANA SILVA, FLÁVIO ROBERTO DA 

SILVA, FABIANA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:MT/7045-B, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a diligência do Oficial de Justiça de fl.135, requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67496 Nr: 2754-94.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENI BARROS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

acerca do petitório de fls.220/224, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276509 Nr: 656-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA, CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, JOSE 

WANDERLEY GARCIA DUARTE - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:4541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA 

MARI - OAB:5225/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

acerca do Laudo Pericial de fls. 4.164/4.185, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 740767 Nr: 2489-33.2014.811.0003

 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: RODRIGO VAZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SIQUERI, LINDALVA CIDADE DA SILVA 

SIQUERI, CHURRASCARIA TROPICAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a 

ilegitimidade passiva dos requeridos PEDRO SIQUERI e LINDALVA CIDADE 

DA SILVA SIQUERI. Em virtude do resultado processual encimado e atento 

ao princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento dos 

honorários advocatícios à requerida, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos 

do artigo 85, §8º e §10º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 18). [...] 

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, REJEITO os 

embargos opostos ao mandado monitório, e, com fundamento no artigo 

702, §8°, do CPC, constituo, de pleno direito, o título executivo judicial, com 

a consequente obrigação da devedora/requerida em pagar ao credor os 

valores descritos no cheque cobrado na espécie (fl. 13), corrigidos 

monetariamente, com base no INPC, a partir da data de vencimento dos 

títulos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC. O credor deverá apresentar memória discriminada 

e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da presente sentença, 

consoante dispõe o art. 509 §2º, do CPC. P. I. C. Rondonópolis/MT, 14 de 

janeiro de 2020. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739920 Nr: 1926-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUZA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:OAB/MT13.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos procuradores da perte executada para se manifestar 

sobre a certidão de fls. 222, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804972 Nr: 16285-57.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYCE PRISCILA INOCENCIO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.78, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795884 Nr: 12748-53.2015.811.0003

 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: ROGERIO GASPARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA VIA EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 320-06.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA GOMES FERREIRA, ARTUR MONTEIRO 

MAGALHAES JUNIOR, WILLIAN CESAR MAGALHAES, WELLINGTON 

MONTEIRO MAGALHAES, ALESSANDRA FABIANA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 
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COMERCIO LTDA, CELSO DE LORENZI CANCELIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para trazer aos autos 

planilha de cálculo mencionada na petição de folha 528, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718492 Nr: 13956-77.2012.811.0003

 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: JOSEFA MARIA GONÇALVES, ESPÓLIO DE JOAO 

MARTINS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ROSA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fl.247, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732582 Nr: 12766-45.2013.811.0003

 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: JOANA NAIR GONÇALVES AMORIM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fl.212, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934418 Nr: 6232-75.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE, WILMAR FERREIRA DE SOUZA 

& WIEKZORECK LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILOOP SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, 

JOSE MARIO BUTENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 35, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767342 Nr: 1022-82.2015.811.0003

 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: RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATANAEL MAGNO 

SILVA MATTOS, para devolução dos autos nº 1022-82.2015.811.0003, 

Protocolo 767342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001458-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(REQUERIDO)

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001458-48.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISRAEL MESSIAS DOS SANTOS, ROSA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SENHOR JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ 

CARLOS DO PÁTIO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta em 

face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, entes 

públicos com personalidade jurídica de direito público interno. Dessa 

forma, declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001501-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERIDO)

NADIA FERNANDES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001501-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES REQUERIDO: 

ADILA ARRUDA SAFI, NADIA FERNANDES RIBEIRO Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que o presente feito foi distribuído por dependência 

ao Processo nº 1006585-98.2019.8.11.003, que tramita na 4ª Vara Cível 

desta Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a sua 

redistribuição ao referido Juízo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001534-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001534-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001567-62.2020.8.11.0003

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)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001567-62.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LINA DA SILVA OCAMPOS REU: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE ANUIDADE DE 

CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por LINA 

SOARES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do CPC 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 CPC. Nada obstante as razões expostas pela autora e os 

documentos apresentados, de se ver que, neste momento processual, o 

pedido liminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código 

de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. O caso específico dos autos está a atrair a aplicação da 

primeira modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de 

urgência está no art. 300 do CPC: 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. De proêmio, 

registre-se que o pleito antecipatório da autora consiste em determinação 

judicial para que os réus suspendam os descontos de valores referentes 

às parcelas de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, 

com o que ela discorda. Apesar do alegado pela autora, vislumbra-se a 

possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta 

desarrazoada dos bancos requeridos. Pelo carreado, não se pode 

deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o 

cobrado refere-se a contrato não firmado, como alega a autora, ou se, 

arrependida, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento. 

Entendo, portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos 

moldes pleiteados pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio 

esclarecimento pela parte contrária. Considero que os elementos de 

convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. 

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução 

processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia 

encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 

de MAIO de 2020, às 08h30min, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

MB TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

DANLEY MENON OAB - SP242086 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1000965-76.2017.8.11.0003. AUTOR(A): 

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

REU: MB TRANSPORTES EIRELI - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CC 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA-ME em face de MB TRANSPORTES EIRELI-EPP e BANCO 

SANTANDER S/A, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Compulsando os autos, verifico que a primeira requerida alegou, em 

preliminar de Contestação (art. 64, CPC), a incompetência territorial deste 

Juízo para apreciação do feito (ID. 8736811). Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Sem mais delongas, em que pese as tratativas 

havidas entre as partes, não fora pactuado contrato com eleição de 

foro[1], de modo que a competência para apreciar e julgar a presente 

demanda passa a ser determinada pelo foro do local onde o título foi 

apresentado a protesto, pois se presume ter o credor escolhido tal lugar 

para o adimplemento da obrigação. Sendo assim, tendo a autora optado 

pelo protesto na cidade e Comarca de Sapezal-MT (ID. 4876435 – Pág. 1), 

esta passa a atrair a competência para conhecer e julgar a presente. Não 

é outro o entendimento sólido dos Tribunais Pátrios: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA - LOCAL EM QUE FOI REALIZADO O PROTESTO . É 

competente para processar e julgar a ação em que se busca discutir 

protesto o foro da comarca em que este foi efetivado, pois se presume ter 

o credor escolhido tal lugar para o adimplemento da obrigação. Recurso 
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não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0378.11.001780-3/001 - 

Relator: Des. Gutemberg da Mota e Silva - 10ª Câmara Cível - Data do 

Julgamento: 15/01/2013). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. 

AGRAVO. ESPÉCIE POR INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. FORO 

COMPETENTE. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO 

DO TÍTULO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 

PROTESTO. Exceção de incompetência. Execução de título extrajudicial. 

Duplicata mercantil. Protesto. Quando o credor aponta título à protesto em 

comarca diversa do local de pagamento constante na cártula, optando 

pelo do domicilio do réu/devedor, é porque pretende que ali seja feito o 

pagamento, reconhecendo aquela comarca/praça como local para 

pagamento. Recurso desprovido.(TJ-PR - AI: 7019589 PR 0701958-9, 

Relator: Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 01/12/2010, 15ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 546). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PROTESTO DE TÍTULOS - 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS -CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO - FORO COMPETENTE - LOCAL DO PROTESTO - Tendo o 

credor, ao levar os títulos a protesto, optado por foro diverso daquele da 

sede do devedor, tem-se que o foro escolhido para protesto e 

recebimento dos títulos deve ser reconhecido como competente para o 

processamento e julgamento das ações inversas à pretensão. Recurso 

provido.(TJ-SP - 4058788920108260000 SP, Relator: Roberto Mac 

Cracken, Data de Julgamento: 16/12/2010, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/01/2011). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

PROTESTO. REGÊNCIA DO CPC/73. O foro competente à ação de 

cancelamento de protesto por inexistência de dívida é o do lugar onde o 

título foi protestado. Aplicação o art. 100, IV, d , do CPC/73 - Circunstância 

dos autos em que se impõe dar cumprimento à decisão do e. STJ para 

conhecer do recurso e dar provimento para o fim de julgar improcedente a 

exceção de incompetência. RECURSO PROVIDO EM NOVO JULGAMENTO. 

(TJ-RS - AI: 70075300491 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de 

Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 04/09/2018). (Grifamos). Destarte, entendo ser 

competente para processar e julgar os autos o juízo da Comarca de 

Sapezal-MT, visto que foi o local em que o protesto foi realizado. Ao 

exposto, capitaneado pelas orientações coligidas, concluo ser este juízo 

incompetente para processar e julgar o presente feito. ISTO POSTO, 

ACOLHO A PRESENTE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, e DECLINO da 

competência para processar e julgar a presenta ação em favor do Juízo 

da Comarca de Sapezal-MT, considerando o cenário processual 

enfocado, com as baixas e as anotações necessárias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em 

razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação 

oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito 

quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a 

determinado negócio jurídico.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008620-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERIO TODESCATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALDRIM TODESCATT OAB - 838.469.641-15 (PROCURADOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON JOSE PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008620-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NERIO TODESCATT PROCURADOR: ALDRIM TODESCATT REU: 

NEWTON JOSE PEREIRA Vistos etc. NÉRIO TODESCATT, qualificado na 

inicial, ajuizou a presente AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de NEWTON 

JOSÉ PEREIRA, também qualificado, alegando, em síntese, que, há mais de 

10 (dez) anos, sem precisar a data exata, celebrou contrato de locação 

de um imóvel comercial com o requerido, cujo valor atual do aluguel seria 

de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais). Alega que o requerido 

encontrava-se inadimplente com o pagamento dos alugueres desde 

meados de 2016, totalizando a dívida R$ 21.610,00 (vinte um mil 

seiscentos e dez reais). Relata que celebrou com o requerido Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida reduzindo a dívida ao valor de R$ 

11.610,00 (onze mil seiscentos e dez reais) ou o seu parcelamento em 24 

(vinte e quatro) vezes e, mesmo assim, o requerido não aceitou e/ou 

cumpriu. Aduz que notificou o requerido extrajudicialmente acerca do 

desinteresse na renovação contratual. Requereu, liminarmente, expedição 

de mandado de desocupação voluntária ao requerido. Requereu a 

procedência da ação para que fosse declarada a rescisão contratual, 

assim como sua condenação ao pagamento dos alugueres e acessórios 

vencidos, acrescidos dos encargos moratórios, sem prejuízo das verbas 

de sucumbência de estilo, escoltando a inicial documentos. A medida 

liminar pretendida foi INDEFERIDA no ID. 16196395. Sem sede de Agravo 

de Instrumento, a liminar restou DEFERIDA (ID. 16685223), mediante a 

prestação de caução, o que o autor realizou no ID. 16670932. 

Devidamente citado (ID. 18113636), o requerido não contestou a ação (ID. 

19962427). Procedeu-se o despejo do requerido (ID. 19142193). A parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 19243019), bem 

como pela expedição de alvará para levantamento da caução (ID. 

28457496). Vieram-me conclusos os autos. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA 

DE ALUGUERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por NÉRIO 

TODESCATT em desfavor de NEWTON JOSÉ PEREIRA. No presente caso 

o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, pois se trata de 

matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, 

eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se 

mostram suficientes para o seu seguro desate, em decorrência da revelia 

da parte ré. Quanto à revelia ocorrida nos presentes autos, prescreve o 

art. 344 do CPC: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

(grifamos). Sendo um direito disponível e estando os elementos de 

convicção carreados aos autos coerentes com o pretendido, sem dúvida 

alguma os efeitos da revelia se impõem. Ademais, a ausência de 

contestação válida do requerido, ante a coerência entre o alegado e 

provado, faz presumir que todos os fatos aduzidos pela autora são 

verdadeiros. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a 

matéria: REVELIA – MATÉRIA DE FATO – DIREITO DISPONÍVEL – A falta de 

contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, 

contrariou o acórdão o disposto no artigo 319 do CPC. (STJ. REsp nº 

8.392/MT, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, DJU 27/05/1991). (grifamos) 

Como se sabe, nas ações de despejo por falta de pagamento são 

admissíveis as seguintes alternativas para o réu: purgar a mora (artigo 62, 

II, da Lei 8.245/91) ou contestar a ação. A purgação da mora é medida de 

equidade que visa a beneficiar o locatário, evitando a retomada do imóvel 

pelo locador e, por outro lado, procura também atender ao direito do 

locador de receber integralmente a quantia que lhe é devida por força do 

contrato. No caso vertente, verifica-se que a parte ré não purgou a mora, 

como também não contestou os fatos e fundamentos descritos na 

exordial, conforme consignado alhures, razão pela qual deve-se 

considerar a existência e validade do contrato celebrado entre as partes 

durante o período mencionado pela autora. Ademais, é certo que não 

estamos diante de um daqueles contratos chamados de adesão, em que 

uma das partes não tem a oportunidade de discutir suas cláusulas, de 

modo que, se o requerido não tivesse concordado com as cláusulas 

insertas no contrato, poderia ter negociado com a autora antes de firmá-lo, 

ou mesmo tomado as providências legais que lhe competia, o que, 

contudo, não fez. Nessa esteira de ideias, destaque-se que o locatário 

deve, assim como os locadores, observar o princípio da força vinculante 

ou obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) que, na lição de 

Celso Marcelo de Oliveira, “é corolário natural dos princípios da boa fé e 

da autonomia da vontade”. (Teoria Geral dos Contratos, LZN Editora, 2002, 

pág. 69). Portanto, estando devidamente comprovadas a relação locatícia 

e a infração contratual, bem como o atraso no pagamento dos alugueres, 

fatos incontroversos em face da revelia da parte requerida, faz-se mister 

reconhecer a procedência do pedido inicial com todas as suas 
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consequências, nos termos do que dispõe o artigo 9º, III, c/c art. 62, 

ambos da Lei nº 8.245/91. Neste sentido, confiram-se os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - MORA DA LOCATÁRIA - INADIMPLEMENTO CONFESSO - 

RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo por falta de pagamento 

compete ao locatário, como lhe faculta o art. 62 da Lei 8.245/91, purgar a 

mora depositando o que entende devido, sob pena de despejo 

compulsório. Não comprovado o pagamento da quantia devida, impõe-se o 

decreto de despejo. (TJMT. Apel.Cív. nº 75986/2009, DES. A. BITAR 

FILHO, 2ª Câm.Cív., Julg. 02/12/2009, Publ. 18/12/2009). (grifo nosso). 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DE 

DIFICULDADES FINANCEIRAS. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA O 

JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Simples alegação de 

impossibilidade de atendimento da obrigação em virtude de falta de 

condições econômico-financeiras não tem relevância no contexto da 

causa, por não afetar a essência da obrigação e a sua exigibilidade. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PLEITO DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 

O credor não pode ser compelido a aceitar o cumprimento da obrigação de 

forma diversa da que foi pactuada. Logo, não tem o devedor a 

possibilidade de exigir parcelamento da dívida. (TJSP. Apel.Cív. nº 

0144934-70.2008.8.26.0002, Rel. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 04/09/2012, Publ. 04/09/2012). (destaque nosso) Isto posto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados nesta ação, confirmando a 

liminar deferida e já cumprida na integralidade para o fim de decretar o 

despejo do réu e a posse do autor sobre o imóvel litigioso, bem como 

condenar o demandado no pagamento dos alugueres e demais despesas 

indicadas nos autos, vencidos/apurados até a data da desocupação do 

imóvel locado, devidamente corrigidos a partir da data de cada vencimento 

e acrescidos de juros legais a partir da citação, bem como acrescida da 

multa contratual avençada entre as partes. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Restitua-se a caução prestada na espécie, mediante as cautelas de estilo, 

observando-se a conta bancária informada no ID. 28457496. Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas, e, não havendo requerimento de 

cumprimento desta sentença no prazo legal, arquivem-se os autos 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008530-23.2019.8.11.0003

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:

IVONI DE FATIMA CIRINO ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008530-23.2019.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - MT23683-A REQUERIDO: IVONI DE FATIMA CIRINO ANDRADE 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a 

desistência da ação no ID. 24091352. Desnecessária a concordância do 

réu, eis que sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte 

aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA 

DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação 

da desistência. II - De acordo com a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, desde que não 

oferecida a contestação, o autor pode requerer a desistência da ação, 

antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, 

independentemente do consentimento do réu para a sua homologação. 

(STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada 

pela parte requerente no ID. 24091352, fazendo-o por Sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC). Sem honorários ante a 

ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário para 

baixa de eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERTOLDO DE JESUS (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 SENTENÇA Processo: 1005159-56.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE BERTOLDO DE JESUS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por JOSÉ BERTOLDO DE 

JESUS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, 

que é proprietário e morador da residência localizada na Rua Adelino J. de 

Oliveira, Casa 01, Qd. 10, Conjunto São José II, nesta cidade, na qual tem a 

UC n. 6/131704-9. Relata que na manhã do dia 05.12.2016 foi 

surpreendido quando, por volta das 08h, teve o fornecimento de energia 

cortado. Aduz que, ao verificar tal situação, foi até a rua e conversou com 

um funcionário da ré, informando-o de que a fatura estava devidamente 

paga e que não havia recebido qualquer aviso prévio de corte de energia. 

Relata que o funcionário, cuidadosamente, entrou em contato com o centro 

de controle da ré e foi informado de que a fatura de 14/11/2016 estava em 

atraso e que já havia aviso de corte na fatura de dezembro/2016. Ressalta 

que a fatura de novembro/2016 de fato estava atrasada, mas que sequer 

havia sido gerada a fatura de dezembro/2016 para que pudesse receber 

aviso de corte. Assevera que somente depois disso poderia ser procedido 

o corte de energia elétrica. Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão 

da tutela de urgência, a fim de que a ré voltasse a fornecer energia 

elétrica à sua UC, o que restou DEFERIDO no ID. 4336756. Ao fim, pugnou 

pela condenação do requerido no pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das 

verbas de sucumbência. Carreou aos autos diversos documentos. 

Realizada audiência preliminar, não houve acordo entre as partes (ID. 

5782923). Citada, a requerida contestou a ação (ID. 5588665), alegando, 

no mérito, que a suspensão do fornecimento de energia à UC do autor 

ocorreu de nodo legal, vez que estava em atraso quanto ao pagamento da 

fatura de consumo do mês de novembro de 2016, o que, de 

consequência, gera inexistência de dano moral, pugnando, ao final, pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda 

documentos. Em sede de impugnação, o requerente rechaçou as 

alegações expendidas pela ré em sua resposta e reiterou os pedidos 

insertos na inicial (ID. 6699588). Em seguida, o autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 6699588), ao passo que a requerida 

quedou-se inerte, pugnando pelo andamento do feito (ID. 16922013). 

Vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA movida 

por JOSÉ BERTOLDO DE JESUS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. 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 
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apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. Inexistindo 

questões processuais a serem apreciadas passo a análise do mérito da 

liça, que cinge-se em averiguar a alegação da ausência de prévia 

notificação do devedor para que assim se procedesse com a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica. A solução da lide não demanda 

maiores digressões. Razão assiste ao autor. No que tange, em específico, 

à suspensão no fornecimento de energia elétrica, infere-se dos autos que 

a própria requerida assume que esta se deu em virtude de o autor estar 

inadimplente quanto à fatura do mês de novembro de 2016, fato este, 

aliás, incontroverso. Veja-se: “[...] a medida foi adotada no dia 05/12/2016, 

em virtude da inadimplência da fatura do mês de novembro de 2016, 

vencida em 14/11/2016, efetivamente quitada tão somente no dia 

19/12/2016”. (ID. 5588665 – Pág. 3). Ocorre que a suspensão no 

fornecimento de energia só é possível após emissão ao devedor de prévio 

aviso, o que não se verificou. É conteúdo da Cláusula 4ª, do ANEXO IV – 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES, da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, 

DE 9 DE SETEMBRO DE 2010, da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ANEEL: “Não se caracteriza como descontinuidade do serviço 

a sua interrupção imediata, pelas razões descritas nos itens 1 e 2 

seguintes, ou após prévio aviso, pelas razões descritas nos itens 3 a 5: 

[...] 5. falta de pagamento da fatura de energia elétrica.” Em consonância à 

Resolução é o uníssono entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. AVISO PRÉVIO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É pacífico o entendimento 

segundo o qual é lícito à concessionária interromper o fornecimento de 

energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor permanecer 

inadimplente no pagamento da respectiva conta. 2) É inquestionável a 

licitude da conduta adotada pela concessionária no que se refere à 

interrupção do fornecimento de energia, posto que fundada em débito 

diverso daquele questionado em juízo. (TJ-ES - AGR: 

00067247620098080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 20/10/2011). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO FUNDADO NO CPC/1973. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE 

DETERMINOU O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM HOSPITAL PARTICULAR. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DÉBITOS ATUAIS 

COMPROVADOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS 

INTERESSES DA COLETIVIDADE. UNIDADE HOSPITALAR ONDE FOI 

PROMOVIDA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO QUE SE ENCONTRA 

DESATIVADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ 

PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00579451820158190000 RIO DE 

JANEIRO VOLTA REDONDA 1 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA DE FARIA 

SARDAS, Data de Julgamento: 05/07/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/07/2017). (Grifamos). No mesmo sentido o Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ART. 

172 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO 

SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". 

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. SÚMULA 

283/STF. INCIDÊNCIA. 1. O recurso especial não pode ser conhecido no 

tocante à alegada ofensa ao art. 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

porquanto o referido ato normativo não se enquadra no conceito de 

"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 2. O recurso 

especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão 

recorrido, qual seja, de que é ilegal a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica quando não há aviso prévio do corte. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

AREsp: 422318 PE 2013/0364186-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, 

Data de Julgamento: 06/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/02/2014). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO AVISO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 303780 MA 2013/0051907-1, Relator: 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2014). (Grifamos). 

Tendo em vista o corte indevido em serviço essencial, incidiu a requerida 

em evidente ilicitude, o que, por corolário, gera o dever indenitário, 

tratando-se aqui de dano moral “in de ipsa”. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

AVISO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO 

PELA FORNECEDORA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

APELO IMPROVIDO. 1. A interrupção de serviço essencial pode acontecer 

quando presentes dois pressupostos, a inadimplência e a prévia 

comunicação do débito e da possibilidade de corte, nos termos do art. 173, 

I, b da Resolução 414/2010 da Aneel. 2. Sendo o caso de inversão do 

ônus da prova, cabe à fornecedora demonstrar a ocorrência de 

inadimplência e prévio aviso que justifiquem o corte do serviço. 3. A 

suspensão de serviços essenciais de forma indevida configura dano 

moral in re ipsa, haja vista afrontar os direitos da personalidade. 4. A 

fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela razoabilidade 

para com a capacidade financeira das partes e os efeitos causados pelo 

ato ilegítimo. 5. Apelação improvida. (TJ-PE - APL: 4833869 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 06/09/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 13/09/2017). 

(Grifamos) ENERGIA ELÉTRICA CORTE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DO 

USUÁRIO FALTA DE AVISO PRÉVIO - DANO MORAL CARACTERIZADO 

MANUTENÇÃO DO VALOR - Somente é possível a interrupção no 

fornecimento de energia após aviso prévio - Não constou das duas 

faturas em que se assinala leitura pela média, pela ausência do 

consumidor, qualquer menção acerca do corte Documentação demonstra 

que após a segunda leitura pela média, mesmo antes do vencimento, 

houve o corte sem qualquer aviso, o que implica em abusividade e ilicitude 

- Responsabilidade objetiva, que independe de culpa - Situação que por si 

só revela constrangimento e abalo no bem estar Indenização mantida 

segundo critério de razoabilidade, diante das circunstâncias do caso 

Termo inicial dos juros de mora segundo a Súmula 54 do C. STJ Sistema de 

Recursos Repetitivos - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00006101620108260390 SP 0000610-16.2010.8.26.0390, Relator: José 

Malerbi, Data de Julgamento: 15/04/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/04/2013). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INADIMPLEMENTO - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO - 

FALTA DE COMPROVAÇÃO - AVISO ANOTADO NA PRÓPRIA FATURA - 

INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR A TENHA 

RECEBIDO - ÔNUS PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA - ATO ILEGAL - 

DANO MORAL EXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - VERBA 

INDENIZATÓRIA MANTIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Não provada notificação prévia do consumidor (art. 6º, § 

3º, da Lei n. 8.987/95) o corte no fornecimento de energia elétrica é ilegal, 

residindo aí o dever de indenizar danos morais por parte da 

concessionária de serviço público. "O valor da indenização ficará a cargo 

do juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, sopesando as 

peculiaridades do caso concreto e considerando a situação financeira 

daquele a quem incumbe o pagamento e a da vítima, de modo que não se 

torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressiva a ponto de 

não atender aos fins a que se propõe". (TJSC - AC n. 98.015571-1 - Rel. 

Des. Sérgio Paladino) Considerando as circunstâncias acima esposadas, 

o valor inicialmente fixado pelo juízo a quo com relação ao dano moral 

sofrido, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e 

suficiente à reparação do dano, razão pela qual deve ser mantido. (TJ-SC 

- AC: 525252 SC 2011.052525-2, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 

29/11/2011, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Criciúma). (Grifamos). Destarte, neste diapasão, 

nos resta somente fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão 

imaterial. O direito à indenização por dano moral resta consagrado por 

força de dispositivo da Lei Maior (CF, artigo 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). Como visto, é 

entendimento assente nos pretórios pátrios que o dano moral decorrente 

de corte de energia sem prévio aviso é presumido, não exigindo prova, 
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portanto, para que seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes 

casos. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da 

conduta ilícita da requerida, que procedeu com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica a sua UC, sem, entretanto, notifica-la 

previamente, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante. Com 

efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, págs. 63 a 67). Por 

oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe 

inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca. (destaque nosso). Por fim, calha registrar que em 

se tratando de condenação por danos morais, em sede de 

responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data 

da sentença que os arbitrar (Súmula 362, do STJ) e o dos juros 

moratórios, sendo ilíquida a obrigação (mora ex persona), a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: Superior Tribunal de Justiça 

Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do 

Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data 

de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO 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 e com 

espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88 e 186 do Código Civil, CONDENO a 

requerida a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma 

única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando 

judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000238-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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: 1000238-54.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNON JOSE ALVES VELASCO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. WAGNON 

JOSÉ ALVES VELASCO, devidamente qualificado, propôs a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, também qualificada. Alega, em síntese, que é 

consumidor dos serviços de energia prestados pela empresa requerida 

através da Unidade Consumidora (UC) n. 12544693. Relata que em março 

de 2013 foi surpreendido com a cobrança em sua fatura no valor de R$ 

734,87 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e que 

referido débito se tratava de “Recuperação de Consumo” Assevera que 

no dia 02/07/2013 teve o fornecimento de energia suspenso pela empresa 

requerida, sendo que o serviço só foi restabelecido por conta do 

deferimento de decisão liminar. Narra, ainda, que, inobstante referido 

processo, a requerida inseriu seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Aduz não discutir a legalidade da cobrança, mas, sim, a 

suspensão havida em virtude de débitos pretéritos. Pugnou pela 

concessão liminar para a retirada de seu nome dos cadastros de proteção 

ao crédito em relação à dívida relacionada ao contrato de 

n.0020131106031394, no valor de R$ 784,37 (setecentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e sete centavos), o que foi DEFERIDO no ID. 1072049.. 

Pede, ao fim, a confirmação da tutela antecipada, a procedência dos 

pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de indenizá-la no 

importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, 

sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação no ID. 1464614 aduzindo, em suma, que a fatura emitida é 

legal, tecendo ainda comentários acerca da inexistência do dano moral, 

pugnando pela improcedência dos pedidos descritos na inicial e juntando 

documentos. Em sede de impugnação (ID. 1861846) a parte autora rebateu 

as alegações da parte requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, a parte autora 

registrou seu desinteresse e postulou o julgamento do feito no estado em 

que encontra (ID. 132247715), ao passo que a ré quedou-se inerte e 

postulou celeridade (ID. 16922764). Era o que tinha a relatar. Fundamento 

e DECIDO. Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WAGNON 

JOSÉ ALVES VELASCO em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. De proêmio, registro que entendo não 

haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, 

considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se 

mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, 

o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, 

inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade do corte de 

energia em virtude do não pagamento de fatura emitida a título de 

“recuperação de consumo”, que culminou com a inclusão do nome do 

consumidor em órgão de restrição de crédito, como delimitado na peça 

inicial: “Necessário esclarecer aqui, que a Autora, neste momento, está 

simplesmente questionando o fato do corte do fornecimento indevido por 

tal suposta dívida. A questão se o valor realmente é devido ou não se 

discute aqui, Esse assunto será tratado em ação específica. O que se 

busca aqui é evitar o corte ilegal.” (ID. 1069567 – Pág. 3 - SIC). A solução 

da lide não demanda maiores digressões. Razão assiste ao autor. De 

proêmio, calha registrar que o procedimento para “recuperação de 

consumo”, e até mesmo a suspensão no fornecimento energético, desde 
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que atendidos os requisitos necessários, são legais. A propósito, em 

recente Tema (699)[1], definiu-se que: “Na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída 

ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (Grifamos). Ocorre 

que, in casu, não se aventa discussão acerca do procedimento adotado 

ou mesmo de suposta ilegalidade eventualmente encontrada no medidor do 

autor. A requerida, nota-se, não logrou êxito em comprovar a ocorrência 

de qualquer fraude ou violação no medidor de consumo de energia elétrica 

pelo consumidor, mostrando-se, portanto, desarrazoada a suspensão. O 

debate trazido aos autos restringe-se tão somente à (i)legalidade no corte 

em razão de dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, não 

paga. E, assim limitando-se a discussão, tem-se por vedado o corte no 

fornecimento de energia em virtude do inadimplemento de tais débitos. É 

que, entende-se, possui a requerida meios diversos para obtenção do 

pagamento do débito pretérito que não seja o drástico corte no 

fornecimento de energia. Nesse sentido o entendimento é unânime: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DO DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DEMONSTRADA A 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. CONCESSIONÁRIA QUE SE INSURGE AO CRITÉRIO DE 

CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E À 

PROIBIÇÃO DO CORTE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO 

DO DÉBITO EM COBRANÇA. EMPREGO DA MÉDIA DE CONSUMO 

VERIFICADA NOS 12 (DOZE) MESES POSTERIORES À CORREÇÃO DA 

IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008916413 RS, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 25/10/2019, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/10/2019). (Grifamos). 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 

FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002091-64.2017.8.11.0003 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 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 – 

CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - 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) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em 

patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva (TJ-MT 

- CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10020916420178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data 

de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por 

dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido 

comprovação de fraude (...)”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 00139044620178110055 MT, Relator: NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) 

(Grifamos). Tendo em vista o corte indevido em serviço essencial, incidiu a 

requerida em evidente ilicitude, o que, por corolário, gera o dever 

indenitário, tratando-se aqui de dano moral “in de ipsa”. APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – 

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE 

INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da 

energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, 

impõe-se a readequação segundo a média de consumo. 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. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral 

decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo 

desnecessária prova do prejuízo dele advindo. (TJ-MT - APL: 

00030084020168110002 33378/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2017). (Grifamos). AGRAVO 

INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO 

MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO 

FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de 

recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a 

consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não 

há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos 

aptos a  re formar  aquela  dec isão.  (TJ-MT -  AGV: 

00540108420188110000540102018 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018). 

(Grifamos). De consequência lógica à ilicitude no corte, a positivação 

cadastral havida implicaria em nova obrigação indenitária pela requerida. 

Diz-se implicaria, no pretérito, pois, no caso em análise, verifica-se a 

existência de anotação creditícia preexistente à discutida na presente liça 

(ID. 1464619 – Pág. 1) não tendo o autor comprovado que tal negativação 

estava sendo objeto de discussão judicial, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais em razão da negativação, diante 

do enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
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indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Corroborando tal entendimento 

colaciono os seguintes arestos: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES. DÍVIDA PAGA 

COM ATRASO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES 

PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. - Incabível a indenização por 

danos morais se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da 

negativação, tiver outros apontamentos em seu nome, nos termos da 

Súmula 385 do STJ e não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade 

das negativações anteriores. (TJMG. Apel.Cív. nº 10701120253912001, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câm.Cív., Julg. 03/02/2014, Publ. 

07/02/2014).” (grifamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO POR DÍVIDAS 

DESCONSTITUÍDAS EM JUÍZO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Embora 

irregulares as anotações encaminhadas pela demandada, em face da 

desconstituição em Juízo da dívida que as originou, não se verifica o 

dever de indenizar, tendo em visa a preexistência de inscrições legítimas. 

Incidência da Súmula 385 do STJ. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJRS. Apel.Cív. nº 70059828822, Rel. André Luiz Planella Villarinho, 9ª 

Câm.Cív., Julg. 13/08/2014, Publ. 15/08/2014). (destacamos) CONTRATO 

DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DÍVIDA LEGÍTIMA NÃO QUITADA. OUTRAS INSCRIÇÕES 

PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. 1. Não é indevida a anotação no cadastro de restrição ao 

crédito por dívida legítima não quitada. 2. A existência de outras inscrições 

nos cadastros de inadimplentes afasta a obrigação de reparar por danos 

morais, a teor da súmula 385 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. 4. 

Recorrente vencedor, sem sucumbência. (TJDF. Apel.Cív. nº 

0158669-31.2013.8.07.0001, Rel. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julg. 03/06/2014, Publ. 

04/06/2014). (grifo nosso). Isto posto, tenho por caracterizado o dano 

moral apenas em virtude do corte havido, mesmo porque é entendimento 

assente nos pretórios pátrios que o dano moral decorrente de suspensão 

ilegal é presumido, não exigindo prova, portanto, para que seja 

reconhecido direito à indenização nestes casos. Destarte, neste diapasão, 

nos resta somente fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão 

imaterial. O direito à indenização por dano moral resta consagrado por 

força de dispositivo da Lei Maior (CF, artigo 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). No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta ilícita da 

requerida, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante. Com efeito, tal 

estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, págs. 63 a 67). Por 

oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe 

inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca. (destaque nosso) Por fim, calha registrar que em 

se tratando de condenação por danos morais, em sede de 

responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data 

da sentença que os arbitrar (Súmula 362, do STJ) e o dos juros 

moratórios, sendo ilíquida a obrigação (mora ex persona), a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: Superior Tribunal de Justiça 

Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do 

Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data 

de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO 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 e com 

espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88 e 186 do Código Civil, CONDENO a 

requerida a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, importe a ser pago pela ré ao demandante de uma 

única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando 

judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 

(Tema 699)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008500-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE BRITO REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008500-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LEANDRO DE BRITO REZENDE Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência 

da ação no ID. 25846306. Desnecessária a concordância do réu, eis que 

sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 
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autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 25846306, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, 

do CPC). Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. 

Proceda-se com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na 

forma requerida pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005833-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005833-97.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. FABIANE PEREIRA DA SILVA moveu a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A (VIVO), ambos qualificados nos autos. A autora alega, em síntese, 

que a requerida teria alterado indevidamente o plano de sua linha 

telefônica móvel (Pré-pago) para o Plano Controle, emitindo faturas de 

cobranças em seu nome, por um serviço jamais contratado. Acentua 

nunca ter contratado qualquer Plano Controle com a requerida, mas só e 

tão somente na modalidade Pré-Pago, e que, por isso, fora tomada de 

surpresa com cobranças no montante de R$ 264,49 (duzentos e sessenta 

e quatro reais e quarenta e nove centavos) e de R$ 49,99 (quarenta e 

nove reais e noventa e nove centavos), tendo efetuado o pagamento da 

primeira para evitar negativação do nome. Aduz que a requerida, 

arbitrariamente, cancelou/suspendeu sua linha telefônica sob alegação de 

não ter pago dívidas referente a Plano Controle, o que lhe causou diversos 

transtornos financeiros, ao passo que utilizava referida linha para 

comercializar trufas como complemento de renda. Por conta de tais fatos, 

requereu a concessão de tutela de urgência para que a requerida 

viabilizasse o fornecimento de serviço de telefonia móvel celular do 

terminal (66) 9972-09100, na modalidade Pré-Pago, o que restou 

DEFERIDO no ID. 9718540. Pede, ao fim, a procedência dos pedidos para 

que a requerida seja condenada a pagar a quantia de R$ 3.600,00 (três mil 

e seiscentos reais) a título de lucros cessantes, R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) por ter lhe causado danos morais, R$ 264,49 (duzentos e sessenta 

e quatro reais e quarenta e nove centavos) em dobro e a “declaração do 

débito no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos)” (SIC – ID. 9547525 – Pág. 21), sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial 

vieram documentos. Regularmente citada, a requerida ofereceu 

Contestação (ID. 10568925) aduzindo, preliminarmente, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e, no mérito, a regular celebração contratual, o 

que, de consequência e em virtude de seu inadimplemento, impõe o 

reconhecimento do exercício regular de um direito à requerida ao efetuar a 

cobrança, bem como a inexistência de dano moral, pugnando ao final pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando documentos. 

Intimada a parte autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado 

(ID. 12623427). Instadas as partes a se manifestarem acerca do interesse 

na produção de provas, ambas alegaram desinteresse e pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 17558636 e 22020502). Era o que tinha 

a relatar. Fundamento e DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA movida por FABIANE PEREIRA DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), ambos qualificados nos autos. O 

deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, pois se trata de 

matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, 

eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se 

mostram suficientes para o seu seguro desate. Pois bem, compulsando os 

autos, verifica-se que a autora foi taxativa, em mais de uma oportunidade, 

ao asseverar que jamais contratara qualquer Plano Controle junto à 

requerida, e que, por isso, desconheceria as cobranças nos montantes de 

R$ 264,49 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos) e de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Diz ter efetuado o pagamento do montante de R$ 264,49 

(duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) apenas 

para não se ver negativada pela requerida, ao passo que discorda e 

desconhece tal cobrança. Não é o que se depreende dos autos, todavia. 

Ao contrário das alegações da autora, a requerida anexara robusta 

documentação, incluindo contrato rubricado (ID.10568906) que demonstra 

e comprova que a autora, sim, contratara Plano Controle. Aliás, não só 

apenas em relação a uma linha – (65) 9905-3200 (ID. 10568918) -, mas 

duas – (65) 99616-4108 (ID. 10568919), o que não é refutado pela autora. 

Logo, ao menos as afirmações de que jamais contratara na modalidade 

Pós-pago com a requerida, caem por terra. Ademais, o referido débito de 

R$ 264,49 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), que a autora pleiteia sua restituição em dobro alegando 

desconhecimento de origem e má-fé na cobrança, apresenta-se, 

precisamente, no documento de ID. 10568925 – Pág. 9, referindo-se, como 

se vê, a mensalidade de Plano Controle contratado pela requerida. 

Afasta-se aqui, por si só, o pleito da autora em se ver restituída em dobro 

por tal montante. No que tange ao valor de R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), o pedido, do modo como formulado pela 

autora[1], inviabiliza a satisfação da pretensão, vez que não se pode ao 

menos deduzir qual seja ela. Quanto ao pleito ressarcitório de eventuais 

lucros cessantes, conforme dispõe o Código Civil no artigo 403, para que 

haja sua caracterização, devem ser comprovados, não bastando a sua 

mera elucidação. Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do 

devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 

cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei 

processual. Em que pesem as alegações da parte autora, verifico que 

esta deixou de instruir os autos com prova suficiente a comprovar sua 

efetiva ocorrência, juntando apenas anotações à mão (ID. 9547535), sem 

nem mesmo especificar a data, nada demonstrando, de modo cabal, que 

aufira o montante pleiteado nos meses indicados – junho, julho e agosto. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos de lucros 

cessantes. Por derradeiro, no que concerne à alegação autoral de que os 

serviços referentes à linha de telefonia Pré-Paga (66) 99720-9100, foram 

suspensos de modo imotivado pela requerida, tenho que razão lhe assiste, 

ao passo que a requerida não demonstrou, de modo suficiente, correlação 

entre o corte na linha em referência e os débitos apontados. Ocorre que 

referida suspensão, porém, e, por si só, não é apta a gerar dever 

indenitário pela requerida, mesmo porque, muito embora o fato enfocado 

possa ter causado aborrecimento à requerente, não se aventa dos autos 

qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o 

seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por danos 

morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste 

sentido, como bem prelecionam os arestos infra: CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO SISTEMA DA OPERADORA 

DE TELEFONIA. EXCLUSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO COMO FORMA DE 

PAGAMENTO. MORA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO 

DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da 

atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não 

se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso 

tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do 

serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja 
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responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força 

maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do 

ofendido e de terceiros. 2. A ocorrência de erro no sistema da operadora 

que acarretou a exclusão do débito automático como forma de pagamento 

das faturas decorrentes dos serviços de telefonia prestados e que 

provocou a mora do consumidor quanto ao respectivo pagamento, 

ensejando a suspensão da linha telefônica, consubstancia falha na 

prestação do serviço. 3. Não obstante o disposto, a falha na prestação do 

serviço apta a configurar dano moral é aquela que se relaciona 

diretamente com os prejuízos a direitos da personalidade, afetando a 

dignidade do indivíduo. 3.1. Não restando demonstrado o dano moral 

sofrido pela consumidora em decorrência da suspensão de sua linha 

telefônica, sobressai evidente o mero aborrecimento por ela 

experimentado. Ausente um dos elementos balizadores da 

responsabilidade civil (o dano), a responsabilidade da operadora de 

telefonia deve ser afastada, não havendo o que se falar em arbitramento 

de indenização. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07302593520188070001 DF 

0730259-35.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos). 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Telefonia celular. Suspensão de serviços telefônicos. Danos 

morais. Descabimento. Ausência de prova que demonstre excepcional 

frustração psicológica em proporção a ensejar reparação. Situação que 

não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 1 2 3 6 1 2 6 2 0 1 7 8 2 6 0 3 6 1  S P 

1012361-26.2017.8.26.0361, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

12/04/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/04/2018). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL NA MODALIDADE 

PRÉ-PAGO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. BLOQUEIO 

DE TELEFONE PARA CHAMADAS/SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR 

CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTOS OU AFRONTA AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO, MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006381982 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

11/11/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/11/2016). (Grifamos). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a 

decisão de ID. 9718540. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a 

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] “A declaração do débito no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos)” (SIC – ID. 9547525 – Pág. 21).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008570-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008570-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIO CESAR SPERANZA REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS EIRELI Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INDEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por JULIO 

CESAR SPERANZA em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 

22996456 as partes informaram a autocomposição, requerendo a 

homologação e consequente extinção do feito. É o sucinto relato. 

Fundamento e DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 

22996456, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo em comento. Transitada em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008912-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LIRA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008912-16.2019.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT12880-O 

REQUERIDO: RAIMUNDO LIRA CABRAL Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação no 

ID. 23977650. Desnecessária a concordância do réu, eis que sequer 

houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, 

cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que 

indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, 

via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode 

requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a 

apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu 

para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 23977650, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, 

do CPC). Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. 

Proceda-se com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na 

forma requerida pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001262-78.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

autor traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 
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do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA WOOLLEY DE CARVALHO MARTINS ROSSI (AUTOR(A))

R. C. W. D. C. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012049-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000373-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA ARIANE BARBOSA DA SILVA (REU)

DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000373-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA também 

qualificado no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou o título e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis – MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004678-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA (EXECUTADO)

REINALDO NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001461-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE CRISTINA BERTE OAB - MT18455/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001461-42-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. Indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, pleiteada pela parte ré, vez que 

ausentes os requisitos para concessão. 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 
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processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010001-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES RUBIN PASQUALOTTO (EXECUTADO)

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (EXECUTADO)

VERUSCKHA CARNEIRO SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010001-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014160-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BISPO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014160-60.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Cite como 

requer. II – Feito e realizado o ato, os autos serão entregues ao 

requerente (art. 729, CPC). Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO TARIFA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001377-70.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Sobre o 

documento juntado pelo autor no Num. 20093613 - Pág. 1, digam os 

requeridos em 05 (cinco) dias. 2.0 – Observa-se dos autos que o 

demandante e a seguradora requerida pugnaram pela produção da prova 

pericial para averiguar a extensão das sequelas advindas do acidente. 

Entretanto, é de conhecimento desta magistrada, que tramita perante esta 

vara cível a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT sob o nº 

1013590-11.2018.8.11.0003, a qual tem por objeto o mesmo sinistro 

destes autos, sendo que naquele feito foi designado mutirão para 

realização de perícia médica no dia 11.03.2020. Assim, visando a 

celeridade processual e com base nos termos dos artigos 370, 371 e 372 

do CPC, intime as partes para manifestarem se pretendem ou não a 

utilização da prova emprestada (perícia médica) a ser realizada no feito 

sob o nº 1013590-11.2018.8.11.0003, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS COSTA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA RODRIGUES OAB - MT18453/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000418-65.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Proceda a 

inclusão do advogado da requerida, Dr. Ulisses Garcia Neto, no polo 

passivo da lide, para que seja intimado de todas as publicações no 

presente feito. II – Após, intime as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias. III – Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001026-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANCELMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001026-29.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000576-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE CARVALHO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000576-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial, juntando 

aos autos, extrato de quitação de débitos referente aos meses de 01/2019 

a 12/2019, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003419-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO FARIAS CHICA OAB - SP257172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HECK MATTANA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR SOBRE O INTEGRAL 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO, PROMOVENDO O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANUSLENE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, BEM COMO PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012746-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL RIBAS AHAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1012746-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos (Id. 19310215) requerendo a desistência da 

presente ação, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Desse modo, 

determino a intimação da parte requerida, por seu patrono constituído nos 

autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pedido 

retromencionado. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 02 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 417437 Nr: 13061-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA NEVES BISPO, ACNDS, BHNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SEMENTES TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Código nº. 417437.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelos exequentes à fls. 853/854 e por se tratar de 

valor incontroverso, defiro o levantamento dos valores, observando os 

numerários e dados bancários constantes à fls. 854.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411053 Nr: 7118-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GOMES DE ARRUDA, ANTONIO VICENTE DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARCILIO 

BRUNO MEDEIROS, BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA 

- OAB:10070/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB/MT 14032, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380584 Nr: 8792-44.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA, KHETELIN 

LOHYNNY SILVA, GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO, 

LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO, MARCELO DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

HOSPITAL SAMARITANO LTDA, ALBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO CARLOS PICHILIANI - 

OAB:183.445, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, Laura Alice Coelho Neves - OAB:17943

 INTIMAÇÃO DO DR. EDER PEREIRA BARRETO, OAB/MT 19061, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 15.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726346 Nr: 7280-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, JONES LEONIR 

KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DO DR. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, OAB/MT 18.581, PARA NO PRAZO 

DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA 

COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 

2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737264 Nr: 153-56.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, JONES LEONIR 

KOLLN, TEREZINHA GENTIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO DR. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, OAB/MT 18.581, PARA NO PRAZO 

DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA 

COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 

2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352864 Nr: 7912-86.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAROLDO BURTAMANTE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE MOURA, MARCOS 

CRISTIANO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB:OAB 

-MT 5172

 DA DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRAI, OAB/MT 16.334, 

PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS 

QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS 

PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90602 Nr: 1802-81.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE RECK CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR JUVENTINA DOS SANTOS, ALONSO 

JOVENTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA STELLA RAMON - 

OAB:15705, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB/MT 14032, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394802 Nr: 8276-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB/MT 14032, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748025 Nr: 6705-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE FERREIRA SOUZA, SERRA DOURADO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DALLEGRAVE, LARISSA 

AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE, AMANCIO DE CARVALHO 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB/MT 14032, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801456 Nr: 14953-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE CORIOLANO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB/MT 14032, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425844 Nr: 8028-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 DO DR. DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT 10.257, PARA NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM 

CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711803 Nr: 6830-73.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES, ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA TRAZER CÓPIA LEGÍVEL DO 

DOCUMENTO DE FLS. 202 VERSO - edital, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718678 Nr: 14146-40.2012.811.0003

 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: VALDECIR FELTRIN, ESPÓLIO DE LUIZ MOISES PINTO 
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ARAGÃO DE SEIXAS, ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FELTRIN, ESPÓLIO DE LUIZ MOISES 

PINTO ARAGAO DE SEIXAS, ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS, 

MARCIA MIRANDA SIQUEIRA FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:MT/11.571, JOÃO CARLOS MOREIRA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

118.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

16484, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - OAB:MT/11.571

 DO DR. ALEXANDRE JÚLIO JÚNIOR, OAB/MT 10.956, PARA NO PRAZO 

DE 48 (QUARENTA E OITO), DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA 

COM CARGA DESDE 21.11.2019, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 

2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389966 Nr: 3568-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADIMIR NEVES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CRED. MULTICARTEIRA NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

CÁLCULO DE FLS. 378/379, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438918 Nr: 7585-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO PESQUEIRA, ERONDINA AYRES 

PEREIRA PESQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ARANTES, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DRA ISI DE MARIA FARIA ZUZARTE MENDONÇA, OAB/MT 

7130, PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER 

OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 09.10.2019, SOB 

PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816521 Nr: 1745-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO PATRIK DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR ILMAR SALES MIRANDA, OAB/MT 5388, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 14.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GILMAR JESUS CUSTÓDIO, OAB/MT 3727, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 29.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 INTIMAÇÃO DO DR. GILMAR JESUS CUSTÓDIO, OAB/MT 3727, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 29.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402992 Nr: 16486-30.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, SAMIR MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO FERNANDES DA SILVA, ELIO MARCIO, 

MARIA ELAINE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GILMAR JESUS CUSTÓDIO, OAB/MT 3727, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 29.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4641 Nr: 1434-53.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZINATO & PAZINATO LTDA, FERNANDES & 

TEODORO LTDA, IRINEU FERNANDES, GILDATEODORO FERNANDES, 

ERNESTO PAZINATO, CLARICE CAZER PAZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:DEFENSOR, BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - OAB:MT/3.700, 

IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GERALDO ROBERTO PESCE, OAB/MT 5137, PARA 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS 

QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 09.10.2019, SOB PENA AS 

PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799823 Nr: 14334-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO DO DR. GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, OAB/MT 

24589, PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER 

OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 25.11.2019, SOB 

PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707250 Nr: 2015-33.2012.811.0003

 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: M D A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E 

MONTAGENS INDUSTRIAI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OAB/MT 12452, 

PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS 

AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 02.10.2019, SOB PENA 

AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291953 Nr: 6428-41.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA, KHETELIN 

LOHYNNY SILVA, GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO, 

LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO, MARCELO DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

HOSPITAL SAMARITANO LTDA, ALBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, 

Laura Alice Coelho Neves - OAB:17943

 INTIMAÇÃO DO DR. EDER PEREIRA BARRETO, OAB/MT 19061, PARA NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 15.10.2019, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 789285 Nr: 9937-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ALL - 

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A OU RUMO MALHA 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE CAMPOS 

FERREIRA - OAB:248468, MARIANA ALVES ROSA DOS SANTOS - 

OAB:357.353 SP, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:120564/SP

 Código nº. 789285.

 Vistos etc.

Ante o noticiado à fls. 2.644, intime a requerida ALL – AMÉRICA LATINA 

LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A., para que efetue o pagamento da quantia 

de R$ 59.750,00 (cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta reais) 

diretamente à empresa URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, referente parcela do contrato de 

prestação de serviços do “Programa de Atualização do Plano Diretor 

Municipal de Rondonópolis – PAPDM/ROO”.

 Após a intimação da ré, dê-se vista com urgência ao representante do 

Ministério Público para manifestação no prazo legal.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774366 Nr: 4048-88.2015.811.0003

 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 LUCIA DOURADO PEREIRA, RONIGLEI 

DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SIRSO CARRAFA, FERNANDO FELIX 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, para 

devolução dos autos nº 4048-88.2015.811.0003, Protocolo 774366, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719236 Nr: 275-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MARCIO QUEIROZ FERREIRA

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

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , PARA RETIRAR 

CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 121, EXPEDIDA A COMARCA DE 

CUIABÁ-MT, PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775265 Nr: 4346-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA , PARA RETIRAR 

CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 79, EXPEDIDA A COMARCA DE 

GUIRATINGA-MT, PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439606 Nr: 8273-30.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TORBAY GORAYEB - 
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OAB:7361/MT, ROBERTO GORAYEB - OAB:OB/MT 4024-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO ELGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735818 Nr: 16346-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PESQUISA REALIZADA PELO SISTEMA INFOSEG DE FLS. 98, 

BEM COMO PROMOVER O AMNDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759829 Nr: 13263-25.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , PARA RETIRAR 

CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 101, EXPEDIDA A COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 8841-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MALVEZZI, MAURICIO MALVEZZI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LLEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820143 Nr: 3009-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA 

- OAB:OAB/MT23504/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45741 Nr: 2945-13.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, 

ASSOCIAÇÃO RONDONOPOLITA NA PROTEÇÃO AMBIENTAL - ARPA, 

MANOEL RAMOS CLOSS, PAULO ROBERTO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 159,11 

(FUNAJURIS) e R$83,60 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39360 Nr: 323-58.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NATAL LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 501,18 

(FUNAJURIS) e R$ 143,50 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000823-67.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas 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 pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa JZR 0051) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . 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 

. 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 

devedora 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 a 

devedora 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 
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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, 

03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO DAVE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ERASMO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000737-96.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que seja expedido 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas 

acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase 

inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005466-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH FLORES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ESSOR SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005466-73.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos 

autos, que houve o deferimento da denunciação à lide pleiteada na peça 

defensiva, havendo a inclusão do Município de Rondonópolis no polo 

passivo desta demanda. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017/TP, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo interesse da Fazenda Pública, 

bem como para averiguar acerca da existência ou não de 

responsabilidade do Município no sinistro descrito na inicial. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEIDER CHARLES GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000004-33.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas 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 pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NEP 3764) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . 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 

. 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 

devedora 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 a 

devedora 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, 

03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007180-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TELPIZOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007180-34.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais Requerente: Luiz Henrique Telpizov Requerida: 

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

HENRIQUE TELPIZOV, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS contra ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, também qualificada 

no processo, visando obter provimento jurisdicional para ressarcimento 

dos danos descritos na inicial. O autor aduz ser consumidor da ré, por 

meio da UC nº. 6/100408-4, e sempre honrou com o pagamento de suas 

faturas. Alega que em 06.03.2018 notou que sua residência estava sem 

energia, sendo que a vizinhança estava com o fornecimento regular. Diz 

ter contactado com a empresa ré, para esclarecer sobre a falta de 

energia, no entanto nada foi resolvido. Que formalizou reclamação junto ao 

PROCON quando então os técnicos da ré procederam vistoria e 

detectaram que o problema estava dentro da residência, o que ensejou na 

contratação de profissional especializado que diagnosticou que a falta de 

energia era em decorrência de mau contato do fio neutro que vem do 

poste. Argumenta que renovou o contato com a ré em 11.03.2018 e que 

após manutenção na rede, foi reestabelecida a energia elétrica em sua 

residência. Sustenta que ficou 06 (seis) dias sem energia elétrica sendo 

obrigado a buscar abrigo na casa de familiares, havendo, ainda, a 

decomposição de todos os alimentos guardados na geladeira. Afirma que 

o ato praticado pela demandada é ilícito e abusivo. Requer a indenização 

por danos materiais e morais. Juntou documentos. Citada, a demandada 

apresentou contestação (Num. 15994152). Aduz que não houve 

interrupção no fornecimento de energia. Arguiu que os danos alegados 

não restaram comprovados e que são meros aborrecimentos, razão pela 

qual não há dever de indenizar. Pede a improcedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. Tréplica (Num. 16749556). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Realizada audiência de instrução, o autor 

desistiu da produção da prova testemunhal (Num. 24486168). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observando que o demanante pretende obter o ressarcimento dos 

alegados danos sofridos em razão da interrupção injustificada de energia 

elétrica em sua residência. Extrai-se dos autos que o autor apenas juntou 

o histórico de contas da sua Unidade Consumidora, e um relatório de 

protocolos, os quais não comprovam os danos sofridos e tampouco a 

culpa da requerida. A título de ilustração, colaciona-se o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS - 

PUBLICAÇÃO DE FOTOS SEM AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

AUTOR DA OBRA - ARTIGO 333, I, DO CPC - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando o autor 

instaura a lide e expõe o caso, fica responsável pelo ônus da prova. 

Dessa forma, cumpre-lhe mostrar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme preconiza o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

basta afirmar a existência de eventual prejuízo; deve ser demonstrada a 

conduta antijurídica do réu, além do nexo causal entre esta e o dano 

suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão 

ressarcitória deduzida. Ao alegar uso indevido ou desautorizado de 

fotografias, cabe ao demandante a prova da sua efetiva autoria e da 

violação de seus direitos autorais” (Ap, 66084/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL)(grifei). Como sabido, 

cabe ao juiz examinar e valorar as provas apresentadas e no presente 

caso, entendo que as provas produzidas pela requerente não se mostram 

robustas e consistentes o suficiente para condenar a requerida ao 

pagamento dos alegados danos sofridos, haja vista que fundados em 

situações hipotéticas ou em meras alegações. Nesse sentido é a lição de 

Rui Stoco, na obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, 8ª edição, Editora 

Revista dos Tribunais. “[...] Como asseveram Mazeaud e Mazeaud, a 

questão da prova se apresenta em termos muito simples, quando se trata 

de demonstrar o prejuízo. Torna-se até escusado dizer que ao prejudicado 

é que cumpre provar o dano (ob, cit., v. 2, n. 1.681, p. 623). Segundo 

Aguiar Dias, "o que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem 

consideração ao seu quantum, que é matéria da liquidação. Não basta, 

todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja 

capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove 

o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, 

relegando para a liquidação a avaliação do seu montante" (Da 

Responsabilidade Civil cit., 6. ed., v. 1, p. 93-94). Acentuou Agostinho 

Alvim: "( ... ) a lei requer que o pedido de perdas e danos tenha por 

fundamento não só a infração, como ainda a lesão, como diz 

expressamente o art. 1.092, parágrafo único, do CC [atuais arts. 475 a 

477]. O juramento estimatório é supletório, com que argumenta Giorgi, não 

são reconhecidos em nosso direito" (Da Inexecução das Obrigações e 

suas Conseqüências cit., p. 200). Em conclusão, a prova da existência do 

dano é indispensável, sob pena de ser o responsável liberado de pagar, 

pois o Juiz só poderá dar pela procedência do pedido se houver, na 

própria ação de conhecimento, prova do dano, sendo certo que na 

liquidação apura-se apenas o quantum debeatur. (Grifei). Nesse sentido é 

o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS MÍNIMAS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. Inconformismo da parte 

autora. Irresignação que não se sustenta. Consumidora que, embora 

hipossuficiente tecnicamente, deve fazer prova mínima do que alega. 

Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. 

Sentença mantida. Recurso a que se nega Seguimento. (Processo: APL 

04857492920118190001 RJ 0485749- 9.2011.8.19.0001; Re, DES. KEYLA 

BLANK DE CNOP ;Julgamento: 10/12/2015; Órgão Julgador: VIGÉSIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR; Publicação: 14/12/2015) Assim, 

as provas colacionadas nos autos não demonstram o ato ilícito atribuído à 

demandada, bem como não trazem o nexo de causalidade entre o alegado 

dano e a ação daquele, e tampouco demonstram que realmente tenha 

ficado sem energia elétrica pelo período de 06 (seis) dias (06 a 

11.03.2018), o que retira o dever reparatório pretendido. Cumpre ressaltar 

que o autor renunciou a produção de outras provas ao pugnar pelo 

julgamento antecipado da lide e posteriormente desistir da oitiva das 

testemunhas por ele arroladas. A responsabilidade civil é a aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, 

causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito. Por outro lado, o 

uso do direito não pode se tornar um mecanismo cego a ser utilizado para 

fins puramente econômicos. Ao contrário, o direito é um instrumento 

inspirado numa finalidade ética e destinado a atendê-la. Segundo 

FRANCESCO CARNELUTTI: "Diz-se freqüentemente que o direito 

representa um minimun ético. É verdade. Se a quisermos compreender 

facilmente, podemos servir-nos desta fórmula insuperável da ética cristã: 

fazer ou não fazer aos outros aquilo que se quereria feito ou não feito a si 

mesmo. O conteúdo desta fórmula, que exprime inteiramente a simplicidade 

e a imensidade da ética, só em parte (podemos dizer que só metade dele) 

penetra no direito. Entre não se apoderar da coisa de outrem e dar o que é 

seu, há uma ascensão, a meio da qual, a mais das vezes, o direito se 

detém. A verdade é que existem regras éticas cuja observância é mais ou 

menos necessária à manutenção da paz, e que nem todas se prestam a 

ser impostas pela força. A partir daqui, pode formular-se uma distinção 

entre ética e direito natural à maneira da que se estabeleceu entre direito 

natural e direito positivo, visto que aquele pode entender-se na acepção 

de que não compreender toda a ética, mas apenas aquela parte dela que 

se pode transfundir no direito positivo. A verdade, porém, é que o 

progresso do direito se entende também no sentido de progressivamente 

se diminuir a diferença quantitativa entre ética e direito, ou seja de se 

aumentar o que chamarei a receptividade ética do direito positivo".[1] De 

acordo com SÍLVIO RODRIGUES[2]: "Para que surja a obrigação de 

reparar, mister se faz prova da existência de uma relação de causalidade 

entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela 

vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o 

mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de 

indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado improcedente.” 

Destarte, não se incumbindo a parte requerente de demonstrar a 
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existência de nexo de causalidade e que houve a interrupção de energia 

elétrica e que o fato se deu por culpa única e exclusiva da requerida 

tem-se, como inquestionável, a inexistência do dever reparatório 

pretendido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito inicial. Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, este em favor do patrono da requerida, 

em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Teoria Geral do 

Direito, Lejus. [2] Direito Civil - Responsabilidade Civil – Saraiva.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014662-96.2019.8.11.0003

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:

MARIA SOELY CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014662-96.2019.8.11.0003. Vistos etc. OMNI S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MARIA 

SOLEY CARDOSO, também qualificada no processo. Observa-se no Id. 

26434680, a decisão judicial proferida em 29 de novembro de 2019, 

intimando a requerente a efetuar o recolhimento das custas/taxas 

judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC. A autora pleiteou pela 

desistência da ação com sua consequente extinção (Id.26811866). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 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, homologo a 

desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da 

angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de determinar a 

baixa da restrição, vez que não houve determinação para tal finalidade. À 

contadoria judicial para apuração do valor das custas com posterior 

intimação do autor para recolhimento em 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, sem o 

pagamento das custas, providencie a Sra. Gestora os atos necessários 

para o apontamento do crédito no cartório de protesto de títulos desta 

Comarca. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003125-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C GAMARRA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003125-11.2016.8.11.0003 Pedido de Tutela Cautelar 

de Medida Protetiva com Pleito Urgente de Busca e Apreensão de Veículo 

Requerente: C Gamarra Artefatos de Cimento Me Requerido: Valdemir 

Aguiar Vistos etc. C GAMARRA ARTEFATOS DE CIMENTO ME, ambas 

qualificadas nos autos, ingressou com PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE 

MEDIDA PROTETIVA COM PLEITO URGENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO contra VALDEMIR AGUIAR, também qualificado no processo, 

visando obter a apreensão do veículo descrito na inicial. O autor alega ter 

celebrado instrumento particular de compra e venda de bem móvel com o 

requerido, referente ao veículo caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 

L2220, ano fabricação/modelo 1988, cor amarela, placa ADS1424, pelo 

valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Sustenta que o 

pagamento se daria com dois cheques pós datados, sendo o primeiro no 

importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), datado para o dia 

15/08/2016; o segundo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) datado 

para o dia 15/08/2016, sendo este último após a compensação, seria 

devolvido R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerido. Diz que após entrega 

do automóvel, ficou acordado entre as partes que o veículo somente seria 

entregue após a compensação do último cheque, contudo os cheques 

dados em pagamento foram devolvidos pelo Banco sacado pelo motivo 25 

(cancelamento de talonário pelo participante destinatário). Argui a prática 

do crime de estelionato (art. 171, do CP), vez que registrou boletim de 

ocorrência em razão do ocorrido, pois não obteve êxito em localizar o 

demandado. Requer a apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a 

posse definitiva do veículo. Juntou documentos. A liminar foi deferida (Id. 

4148191). Citado, o réu não apresentou defesa (Id. 11628495). Ao revel 

preso, foi nomeado Curador Especial, que apresentou defesa (Id. 

14345080). Tréplica (Id. 15794384). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, I e 

II, do CPC, uma vez que a questão é unicamente de direito e dispensa 

dilação probatória para o desfecho da causa, aliado ao fato do réu não ter 

apresentado defesa. O requerido não apresentou defesa, embora citado, 

razão pela qual foi decretada a sua revelia (Id. 11628495). Na forma do 

artigo 344 do Novel Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora 

afirmar, e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, 

restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados 

pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos 

fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco , verbis: “A controvérsia 

sobre os fatos constitutivos alegados pelo autor é criada sempre que de 

alguma maneira seja posta diante do juiz uma negativa direta, uma versão 

fática diferente, uma razão lógica pela qual esses fatos não poderia ter 

acontecido conforme descritos na inicial etc, - criando-se com esses 

comportamentos uma dúvida nos espírito de quem vai julgar. Não importa o 

modo como a dúvida sobre o fato haja sido criada, o que importa é que ela 

haja sido criada no momento oportuno, que é o da primeira manifestação 

do demandado no processo. Essa primeira reação é a resposta do réu, 

que constitui sua reação ao estímulo representado pela demanda inicial do 

autor. (...) Não importa de onde ou de quem veio a afirmação contrária, o 

que importa é se veio ou não. Por isso, reputam-se controversas, e 

portanto dependentes de prova, todas as afirmações sobre fatos, 

contidas na petição inicial e de algum modo negadas por algum sujeito 

processual. (...) No art. 302, inc. III, estabelece-se que os fatos alegados 

na petição inicial não se presumem ‘se estiverem em contradição com a 

defesa, considerada em seu conjunto’ – o que é uma confirmação quase 

explícita de que qualquer negativa feita nos autos gera controvérsia (...). 

(...) É relativa e não absoluta a presunção estabelecida pelos arts. 302 e 

319 do Código de Processo Civil. Pela técnica das presunções relativas, a 

lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o que significa que ele 

permanece fora da prova e o interessado, dispensado do onus probandi 

(art. 334, inc. III: supra, n. 821). O que autoriza o legislador a instituir 

presunções é o juízo de probabilidade que faz, sabendo que, no 

desenvolvimento das coisas do mundo e das relações entre as pessoas, 

há fatos que são ordinariamente indicativos da ocorrência de outros fatos 

(...). O efeito da revelia é ditado no art. 319 porque o legislador entendeu 

que a inatividade do réu seja significativa de seu desinteresse pela causa. 

(...) Como toda presunção relativa, também essa não tem o valor tarifado e 

invariável próprio aos sistemas de prova legal. No sistema da livre 

apreciação da prova segundo os autos (livre convencimento, art. 131: 

supra, nn. 814 ss.), o juiz dar-lhe-á o valor que sua inteligência 

aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos elementos de convicção 

eventualmente existentes nos autos e levando em conta a racional 

probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse o autor. (...) A 

convicção contrária pode resultar da existência de prova nos autos, 
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desmentindo ou pondo em dúvida as alegações do autor; essa prova pode 

ter sido produzida até por este mesmo (princípio da aquisição da prova) ou 

pelo réu que, embora apresentando resposta tardia e por isso sendo 

revel, haja trazido documentos aos autos (infra, n. 802). A relativização do 

efeito da revelia e do ônus da impugnação especificada dos fatos é uma 

constante na jurisprudência brasileira (...).” (fls. 526-535) (grifei). É 

relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do 

sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar 

os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo 

próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. Adentro diretamente 

no mérito da lide observando que a questão cinge-se ao pedido de busca 

e apreensão do veículo descrito na inicial. Conforme disposto no artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil determina que "a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo ". Da mesma forma, o artigo 301 do CPC, também, estabelece 

que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito." Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 

FUNGIBIILDADE DA MEDIDA CAUTELAR. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO DE 

COISA. SEQUESTRO. MEDIDA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 

PROVIMENTO PARCIAL. O poder geral de cautela, por configurar 

prerrogativa que visa a assegurar o efetivo resultado prático da tutela do 

Judiciário, concretiza o direito fundamental de acesso à jurisdição, que é 

inafastável. O poder geral de cautela (art. 798 e 799 do CPC) e a 

fungibilidade das medidas cautelares justificam que o Juiz atue de forma 

ampla para melhor resguardar o objeto do processo de eventual risco. - 

Havendo discussão quanto ao domínio de coisa, a medida cautelar cabível 

é o sequestro, ainda que tenha sido formulado na inicial pedido de busca e 

apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.14.293552-7/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): DANILO ROGÉRIO 

BARBOSA LIMA - AGRAVADO(A)(S): WESLEY MAURICIO PEREIRA 

ARRUDA Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Consolido a posse e 

propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o réu é assistido pela Defensoria 

Pública. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007862-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DHENIFFER FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007862-52.2019.8.11.0003. Ação Consignação e 

pagamento c/c Anulatória c/c Indenização por danos morais Autora: 

Jéssica Dheniffer Freitas Lima Ré: Anhanguera Educacional Ltda Vistos 

etc. JÉSSICA DHENIFFER FREITAS LIMA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C 

ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também qualificado no processo. A 

autora pugnou pela desistência do feito (Num. 25546413). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita concedido nos autos. Deixo de condenar a requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004087-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE ARAUJO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004087-97.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de 

Tutela Autora: Mayra de Araújo Fernandes Ré: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. MAYRA DE ARAÚJO FERNANDES, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração judicial da inexistência do débito originado pela 

emissão da fatura mencionada na inicial e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. A autora aduz ser usuária dos serviços da requerida e 

que após vistoria realizada pelos funcionários da empresa, recebeu a 

fatura eventual de energia referente recuperação de consumo pretérito no 

valor de R$ 284,46 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos). Alega desconhecer qualquer irregularidade no medidor do 

imóvel. Afirma que os atos praticados pela demandada são arbitrários e 

ilegais, notadamente pela inserção de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a 

declaração da inexistência da dívida, bem como ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Num. 

9440092 e Num. 11221829). Citada a requerida apresentou defesa (Num. 

13996999). Sustenta a regularidade do débito vez que é oriundo de 

procedimento administrativo em razão da constatação da existência de 

irregularidade na UC da autora, onde foi constatado que o registro era 

menor do que consumido. Em longo arrazoado, alega a sua condição de 

concessionária de serviço público e a impossibilidade da inversão do ônus 

da prova. Sustenta a existência do débito e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica. Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir a 

requerida pleiteou a produção de prova testemunhal, tendo a autora 

quedado inerte. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

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

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 
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infindáveis diligências inúteis. No mérito a autora pretende obter a 

declaração judicial de inexistência de débito e o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial, em face da emissão unilateral de fatura, em valor 

excessivo se comparado ao efetivo consumo, bem como pela inserção de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes. Consta dos autos que a ré 

emitiu fatura de forma unilateral, em face de suposto débito detectado em 

razão de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade 

consumidora da demandante, no montante de R$ 284,46 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 

10.06.2017, referente à recuperação de consumo de 02 meses no período 

de dezembro de 2016 a janeiro de 2017. É incontroverso que houve 

inspeção no equipamento de medição de energia elétrica na UC do imóvel 

ocupado pela consumidora, e que em razão dos trabalhos realizados no 

equipamento acarretou na substituição do medidor da UC, gerando a 

fatura extraordinária, objeto da lide, e que pela ausência de seu 

pagamento houve negativação do nome da demandante. O entendimento 

pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de 

energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de 

consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da 

cobrança feita pela requerida. Pelo que se depreende, apesar da arguição 

de suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de 

energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 

284,46, pois ao analisar o histórico de contas juntado nos autos 

percebe-se que mesmo após a vistoria realizada pela ré, não houve 

alteração do consumo de energia na UC da autora (Num. 8305599 - Pág. 

1): Mês Consumo (KW) Valor Antes da Vistoria 07/2016 164 R$ 119,63 

08/2016 206 R$ 151,24 09/2016 246 R$ 181,18 10/2016 305 R$ 251,11 

11/2016 182 R$ 140,82 12/2016 142 R$ 99,23 01/2017 190 R$ 138,00 - 

191 R$ 284,46 – objeto da lide Após a Vistoria 02/2017 253 R$ 199,71 

03/2017 335 R$ 267,07 05/2017 250 R$ 187,64 06/2017 230 R$ 174,66 

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no 

medidor de energia, não é suficiente para impor a consumidora ônus 

decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo 

necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia 

elétrica sem a devida contraprestação, que pelo quadro acima percebe-se 

que não ocorreu. In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de 

estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que 

tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não 

há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha 

promovido eventual violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, 

da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com 

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os 

apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem 

prejuízo do disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido 

dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela 

concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o 

"procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, 

o que não se verificou no caso em comento. Assim, não pode prevalecer 

a cobrança perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob 

análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a 

concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no 

mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição 

estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os princípios da 

boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o 

fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de 

medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, 

eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por 

força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova. Portanto, resta incontroverso 

que a fatura, objeto da lide, foi emitida unilateralmente pela demandada. A 

propósito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINARES - 

INDEFERIMENTO DE PROVAS - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO 

CASO - REJEIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA CONFISSÃO 

FICTA - COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO CONSUMIDOR PARA 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DO MEDIDOR 

SUPOSTAMENTE VIOLADO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - COBRANÇA ILEGITIMA - CORTE DE 

ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUICIAL - ASTREINTE - MANUTENÇÃO. (...) - Constatada a irregularidade 

na medição do consumo, haja vista a ausência de oportunidade ao 

consumidor para acompanhar a realização da perícia do medidor 

supostamente violado, tem-se como indevida a cobrança presumida de 

energia elétrica, impondo-se, portanto, a procedência do pedido inicial. 

(...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.320707-0/003, Relator(a): Des.(a) 

Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da 

súmula em 26/07/2016) Quanto a negativação do nome da demandante, 

cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em apreço as 

normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois 

atuou o autor como consumidor final na relação jurídica estabelecida no 

contrato firmado entre ela e a ré. Obrigar a consumidora ao pagamento 

imediato de fatura de alto valor, que, sob pena ter seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como de interromper ou interrompendo 

o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 CDC, que dispõe que 

"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça." Condicionar o fornecimento de energia ao pagamento da fatura 

em casos como o dos autos afronta os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, mormente se considerar que pouquíssimas pessoas em 

nosso país teriam meios de auferir a quantia devida no curto espaço de 

tempo havido entre a emissão da fatura e o seu vencimento. Nesse caso, 

tendo em vista o valor da fatura relativa à energia não faturada, tenho que 

caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do 

CDC. Destarte, tratando-se o débito em aberto de conta relativa à energia 

não faturada; e, estando as contas mensais devidamente quitadas, não se 

permite a negativação do nome da consumidora como forma de coibi-la em 

realizar o pagamento da cobrança extraordinária. No caso dos autos, 

houve a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de 

débitos pretéritos, o que perante p STJ é uma conduta ilegal, o que 

caracteriza o dever de indenizar (STJ - RESP 1658348/GO). Esse também 

é o entendimento do e. TJMT. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA 

DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA PRETÉRITA – OUTROS 

MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – 

DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O julgamento antecipado da lide somente implicará em 

cerceamento de defesa, na hipótese em que, as provas requeridas e 

indeferidas se mostrarem imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, 

e ainda, demonstrarem capacidade de alterar o resultado do processo, o 

que não se verifica no caso em apreço Configura-se legítima a cobrança 

de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia 

elétrica e que obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a 

matéria. É ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica com 

fundamento em fatura pretérita, conforme assentado na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Dano moral 

configurado. No arbitramento da indenização por danos morais cabe ao 

julgador arbitrar o valor de acordo com o seu arbítrio, sopesando as 

circunstâncias do caso concreto e a possibilidade econômica do ofendido 

e do ofensor. Não há que se falar em repetição de indébito, quando não 

ficou demonstrado nos autos a cobrança indevida ou o pagamento de 

débito inexistente. (APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)” Ex 

positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito de R$ 

284,46 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 

descrito na fatura com vencimento em 10.06.2017 constante no Num. 

8305599 - Pág. 2. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do c. STJ, a contagem da correção monetária deve 

incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VETORASSO TOPJIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001514-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANO VETORASSO TOPJIAN REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II- Da inicial Na 

oportunidade, intime-se a parte autora para que instrua os autos com 

demonstrativo de pagamento das faturas atinentes aos últimos 12 (doze) 

meses, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUH E RUH LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RUH OAB - PR42945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730978 Nr: 11491-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE METELO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Os Embargos são tempestivos, motivo por que deles conheço.

Analisando os autos, contudo, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1.022, I, II, III, do CPC.

Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial 

eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro 

material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de declaração são 

destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem 

por fim a integração da decisão e; na última hipótese a correção de erro 

material, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório 

propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc.

Os embargos não merecem acolhimento, pois não há obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no ato 

decisório impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face ao exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de 

Declaração.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419979 Nr: 2232-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINERGIA INTERNET E JOGOS LTDA ME, 

RICARDO ANTONIO CARVALHO BARROS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JOSÉ JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:26005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens 

do devedor, sem sucesso; e que o exequente não demonstrou, de forma 

concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira 

do devedor, que permita supor que nova diligência será exitosa; não 

restou configurada nos autos a razoabilidade exigida para a renovação da 

diligência, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. No mais, colhe-se 

dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos do art. 

921, inciso III e §1º do CPC.Assim, determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo legal, manifeste-se sobre o prosseguimento 

do feito, indicando providência hábil ao seu efetivo prosseguimento. 

Ressalto que, nos termos do §2º do aludido dispositivo do provimento 

citado, para afastar a extinção do processo, o credor deverá indicar 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO, Para esse fim, consigno que não se revela suficiente mero 

pedido de vista dos autos, novo requerimento de suspensão, ou simples 

reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este 

Juízo.Na inércia do exequente, ou na hipótese de requerimento genéricos, 

tornem os autos conclusos para a sentença de extinção prevista no 

Provimento 84/2014-CGJ/MT. Sem prejuízo, havendo requerimento para a 

inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, fica o pleito 

deferido, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450573 Nr: 5753-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verificando-se a liberação do veículo indicado às fls. 108, DETERMINO 

que seja feita a penhora do mesmo por meio do sistema RENAJUD; bem 

como expedido mandado para a avaliação, no endereço indicado pela 

parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716351 Nr: 11727-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARIANO DE JESUS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Nos termos da certidão de fls. 151, a intimação do executado já foi 

formalizada, razão pela qual desnecessária a intimação via edital 

requerida pelos exequentes.

 O pedido formulado às fls. 163, item C também já foi deferido.

 Isto posto, ORDENO tão somente que se proceda a inclusão de restrição 

sobre o veículo indicado no item B de fls. 163, no sistema Renajud.

 Para a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, deverá 

o exequente indicar o endereço onde o mandado deverá ser cumprido.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422097 Nr: 4380-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCERTO TRANSPORTES LTDA, WGUINEY 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT, 

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de penhora dos veículos encontrados na pesquisa de fls. 

197, devendo ser inserido o bloqueio no sistema Renajud.

 Após, sobre o prosseguimento da execução, diga a parte exequente, no 

prazo legal.

 Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403109 Nr: 16612-80.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que a execução já foi extinta e contém ordem de 

arquivamento (fls. 97); e que o feito em apenso também já possui 

sentença de extinção transitada em julgado, e os alvarás de levantamento 

de valores já foram expedidos, DEFIRO o pedido formulado às fls. 98/99.

Expeça-se alvará para que os valores penhorados em fls. 55/56 sejam 

devolvidos ao titular da conta bancária e, após, arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445291 Nr: 473-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOMINGUES PRADO LTDA ME, 

GERSON LEIVA DO PRADO, ELMA LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Tendo em vista o teor da petição de fl. 124, com fulcro no disposto no 

artigo 2º do Provimento 84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, e determino o arquivamento da presente execução, 

nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425669 Nr: 7767-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Tendo em vista o teor do pedido de fl. 129, com fulcro no disposto no 

artigo 2º do Provimento 84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, e determino o arquivamento da presente execução, 

nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415781 Nr: 11430-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR LUIZ BARBOSA XAVIER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMEGE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ANANIAS DOS 

SANTOS FERNANDES - OAB:22455

 Vistos e examinados.

 Diante da notícia da satisfação da obrigação, firmada às fls. 134, com 

fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, decreto a extinção do 

processo.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.
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 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386937 Nr: 664-98.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de PROCESSO DE EXECUÇÃO em fase de busca de bens 

penhoráveis.

Indefiro o pedido retro formulado, uma vez que a busca de bens de 

propriedade do executado é diligência que incumbe à parte autora; e o 

Juízo já cooperou com a mesma, efetuando as buscas no sistema que lhe 

é disponível.

Determino a intimação do exequente para que, no prazo legal, indique 

bens, de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, sob pena 

de extinção pelo Provimento 84/2014 – CGJ/MT.

 Ressalto que, nos termos do §2º do aludido dispositivo do provimento 

citado, para afastar a extinção do processo, o credor deverá indicar 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO,

 Para esse fim, consigno que não se revela suficiente mero pedido de 

vista dos autos, novo requerimento de suspensão, ou simples reiteração 

do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Registro que, tendo em conta que já houve a efetiva cooperação judicial 

na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens do devedor, sem 

sucesso, novos pedidos de buscas de bens pelos sistemas só serão 

deferidos se o exequente demonstrar, de forma concreta, a existência de 

indícios de alteração da situação econômica do executado, que permita 

supor que nova diligência será exitosa.

 Ademais, consigno que não será aceito novo pedido de suspensão da 

execução, que já permaneceu suspensa (fls. 146).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 418361 Nr: 804-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLEMBERGUE PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE CANEVAZZI DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE CANEVAZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Vistos e examinados.

 Não verificada a hipótese previsto no §2º do artigo 134, deixo de analisar 

o pedido de fls. 122, dada a inobservância dos requisitos legais da sua 

interposição.

 No mais, registro que a presente execução tramita desde o ano de 2009 

sem que o exequente tenha logrado êxito em apontar a existência de bens 

da parte executada, que possam assegurar a satisfação do crédito.

 Nesse contexto, determino a intimação do exequente para que, no prazo 

legal, indique bens, de propriedade da parte executada, passíveis de 

penhora, sob pena de extinção pelo Provimento 84/2014 – CGJ/MT.

 Ressalto que, nos termos do §2º do aludido dispositivo do provimento 

citado, para afastar a extinção do processo, o credor deverá indicar 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO,

 Para esse fim, consigno que não se revela suficiente mero pedido de 

vista dos autos, novo requerimento de suspensão, ou simples reiteração 

do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Registro que, tendo em conta que já houve a efetiva cooperação judicial 

na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens do devedor, sem 

sucesso, novos pedidos de buscas de bens pelos sistemas só serão 

deferidos se o exequente demonstrar, de forma concreta, a existência de 

indícios de alteração da situação econômica do executado, que permita 

supor que nova diligência será exitosa.

 Ademais, consigno que não será aceito novo pedido de suspensão da 

execução, que já permaneceu suspensa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414420 Nr: 10038-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIZ & FUSTAINE LTDA ME, FRANCISCO 

GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que o feito trata-se de cumprimento de sentença, e não 

foram localizados bens passíveis de penhora, determino o arquivamento 

administrativo dos autos.

 Ilustro:

 “TJ-RS - Apelação Cível AC 70078308608 RS (TJ-RS) - 

Jurisprudência•Data de publicação: 25/04/2019 – EMENTA - AÇÃO 

MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A não localização de bens penhoráveis 

não importa no arquivamento com baixa do processo, mas, sim, o 

arquivamento administrativo. Cessadas as causas da suspensão, poderá 

a parte credora desarquivar os autos para prosseguimento da execução. 

Autorizado o arquivamento administrativo, no caso concreto, isentando-se 

as partes do recolhimento de custas em caso de desarquivamento, como 

forma de otimizar o exíguo espaço físico cartorário. DERAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078308608, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 10/04/2019).”

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407788 Nr: 3490-63.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PARIZI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR JUSTINO, UNIDAS S/A, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CUNHA QUEIROZ & GARÓFALO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. . H. C. FADINI 

- OAB:MT/7645, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, EDUARDO 

VITAL CHAVES - OAB:OAB-SP 257.874, Paulo Affonso Ciari de 

Almeida Filho - OAB:130.053-SP, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B/MT, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 até mesmo declaração de recebimento firmado pelo profissional ou cópia 

da declaração de imposto de renda. Nesse contexto, determino que 

permaneçam depositados nos autos os valores de R$31.300,00 (valor que 

o autor indicou como sendo referente a tratamento a realizar – item 3.3 de 

fls. 1106). Quanto às despesas médicas, estão devidamente 

comprovadas aquelas de fls. 88/95, não havendo que falar-se em 

qualquer redução do valor cobrado pelo exequente. No que diz respeito 

aos honorários advocatícios para a fase de cumprimento da sentença, 

são devidos no percentual de 10% do valor do débito exequendo, a teor 

do disposto no artigo 523 do CPC. Nestes termos, ACOLHO 

PARCIALMENTE as impugnações ao cumprimento de sentença 

apresentadas, tão somente para determinar: 01 – Que permaneçam 

depositados nos autos os valores de R$31.300,00 (valor que o autor 

indicou como sendo referente a tratamento a realizar – item 3.3 de fls. 

1106), podendo o remanescente ser liberado em favor do exequente; e02 

– Que seja o exequente intimado a carrear aos autos, no prazo de 10 dias, 

comprovantes de pagamento das despesas que afirmou ter realizado 
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referente a “tratamento a realizar” no valor de R$31.300,00 (item 3.3 de 

fls. 1106): recibos, ou notas fiscais, ou declaração de recebimento 

firmada pelo profissional; ou cópia de declaração de imposto de renda 

onde conste a despesa; ou outro documento que seja hábil e eficaz a 

comprovar a realização da despesa; Intimem-se todas as partes desta 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723349 Nr: 4342-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, §1º, 

CPC).

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733033 Nr: 13114-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDAO PAVEGLIO, LUCIANO 

GERALDAO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Tendo em vista o teor do pedido de fl. 162, com fulcro no disposto no 

artigo 2º do Provimento 84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, e determino o arquivamento da presente execução, 

nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726269 Nr: 7210-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM JOSE BONACUL FILHO, MARIA DE 

FATIMA RABELLO BONACUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573

 Vistos e examinados.

01 - Verifica-se dos autos que a patrona dos executados peticionou 

informando que renunciou ao mandato que os mesmos lhe haviam 

outorgando, trazendo aos autos print de tela de mensagem encaminhada 

via whatsapp.

 Todavia, a notificação realizada pelo patrono, por intermédio do aplicativo 

Whatsapp, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca dos 

executados quanto à renúncia do mandato.

 A conversa descrita no documento a fls. 269 indica apenas que o 

destinatário foi um contato salvo como “Fátima esposa do Salim”.

 Entretanto, este juízo não tem como averiguar se a pessoa é realmente a 

executada dessa ação, uma vez que o cadastro do número foi realizado 

de forma unilateral pela patrona.

 Neste sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DETERMINOU À ADVOGADA RENUNCIANTE A REPRESENTAR OS 

INTERESSES DO AUTOR, ATÉ O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOTIFICAÇÃO DA 

RENÚNCIA DO MANDATO VIA APLICATIVO WHATSAPP AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE O DESTINATÁRIO DA MENSAGEM SERIA O MANDANTE 

CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTE É ENCARGO DO PATRONO 

DENUNCIANTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2022727-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão 

Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018).

 No mais, observa-se que a cientificação da parte para constituição de 

novo patrono é ônus do advogado, nos termos do artigo 112 do CPC.

 Assim, regularize o patrono dos executados a renúncia ao mandato, com 

a observação de que, até a regularização, continuará a representar o 

mandante.

 02 – Face o teor da concordância expressa às fls. 261 e da certidão de 

inércia de fls. 267, HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO de fls. 

257/258.

 Intime-se a exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito, formulando os requerimentos pertinentes para o 

o regular andamento do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448218 Nr: 3397-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P DE SOUZA & CIA LTDA, REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA, ANA PAULA DE SÁ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 
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PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438800 Nr: 7467-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA ME, CLAUDIO 

RANGEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438429 Nr: 7096-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA, ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437406 Nr: 6074-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERY SOUZA COSTA ME, ROSEMERY 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410459 Nr: 6460-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA LTDA, 

GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736354 Nr: 15714-57.2013.811.0003

 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: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA PIRES-CORREIAS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 DEFIRO o pedido de PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM O 

ESCRITÓRIO DA EMPRESA EXECUTADA, no limite do crédito exequendo 

(art. 831 do CPC).

 Consigno que devem ser excluídos da penhora os bens impenhoráveis, 

nos termos do artigo 833, incisos II e V, do CPC.

 Após a formalização da constrição, prossiga-se com as devidas 

intimações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406867 Nr: 2537-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 

CASTRO CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e examinados.

Tendo em vista o teor do pedido de fl. 197, com fulcro no disposto no 

artigo 2º do Provimento 84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução do mérito, e determino o arquivamento da presente execução, 

nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413458 Nr: 9179-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A WEBER CESCA, MARCOS WILSON 

RODRIGUES SOARES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Vistos e examinados.

Defiro a inclusão de restrição para transferência no veículo de 

propriedade da parte devedora, consoante extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente para indicar o endereço para realização da 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a sua juntada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção 

do bem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 385654 Nr: 13753-28.2006.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGUS SAVIO DA SILVA SANTANA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro a inclusão de restrição para transferência nos veículos de 

propriedade da parte devedora, consoante extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente para indicar o endereço para realização da 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a sua juntada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção 

do bem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 790417 Nr: 10393-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CLEMENTE DA SILVA, OZAIDES 

JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de PROCESSO DE EXECUÇÃO em fase de busca de bens 

penhoráveis, onde o exequente não indicou bens passíveis de penhora e 

o feito foi extinto pelo Provimento 84/2014 – CGJ/MT.

 Inexistindo qualquer vício na decisão proferida, REJEITO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS.

 No mais, consigno que, como restou claramente expresso na sentença 

proferida, “a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 
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continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ)”.

 Todavia, registo que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de 

auxiliar a parte na localização de bens do devedor, sem sucesso (fls. 62 e 

63); e novos pedidos de buscas de bens pelos sistemas só serão 

deferidos se o exequente demonstrar, de forma concreta, a existência de 

indícios de alteração da situação econômica do executado, que permita 

supor que nova diligência será exitosa.

 Também não há que se falar em nova suspensão da execução, que já 

permaneceu suspensa por 01 ano (fls. 71).

 No mais, prossiga-se no cumprimento da sentença proferida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825664 Nr: 4898-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) confirmar a liminar 

concedida nos autos e, b) consolidar o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem em favor da parte autora.Segue em anexo comprovante 

de remoção da restrição no Sistema Renajud, se houver.Oficie-se ao 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT para que proceda a retificação no registro da propriedade do 

veículo, objeto destes autos. Após a venda do bem, deve ser descontado 

o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo 

saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao 

requerido.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, 

do CPC. Consigno que se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 381822 Nr: 10044-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA SERAPHIN DO AMARAL, MARILDA 

ANDRADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL EDITORA LTDA, EVILAZIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809, LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA - OAB:7.997 B

 Vistos e examinados.

Renova-se a diligência de intimação pessoal por oficial de justiça.

Transcorrido o prazo in albis, conclusos para extinção por abandono.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798249 Nr: 13572-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA, JULIANA 

APARECIDA GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 Vistos e examinados.

 DETERMINO que procedam-se às pesquisas por meio do sistema 

RENAJUD, para a tentativa de localização de veículos de propriedade da 

parte seguinte executada:

JL MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA

CNPJ 10.870.234/0001-43

Na sequência, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para a sua 

formalização, no prazo legal.

 No mais, observe-se as determinações de fls. 86.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769260 Nr: 1811-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA JAQUELINE BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077 - A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, VERA REGINA MARTINS - OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 Vistos e examinados.

A presente execução foi adimplida, consoante declaração da parte 

exequente às fls. 120.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Oficie-se ao Departamento de Trânsito – DETRAN para que proceda à 

baixa da restrição judicial (fls. 64).

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709115 Nr: 4020-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSIANE SOUSA SILVA, MICHELL JOSÉ 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 DEFIRO o pedido de expedição de ofício às Cooperativas de Crédito e 

Operadoras de Cartão de Crédito indicadas pelo exequente às fls. 102, 

para que informem sobre a existência de valores pertencentes à 

executada TRANSPORTES COLETIVOS BRASIL TCB LTDA, no prazo de 

10 dias.

 Sendo necessário, fica a serventia autorizada a intimar o exequente para 

o fornecimento dos endereços para o envio dos ofícios.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822785 Nr: 3899-58.2016.811.0003

 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: ESPOLIO DE GILBERTO MOREIRA BARBOSA, KEMILLY 

EDUARDA RAMOS BARBOSA, ALINE RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Vistos e examinados.

 Ao contrário do que sustenta a requerida, o direito ao recebimento da 

indenização do seguro DPVAT não é personalíssimo e, deste modo, a 

ação poderá prosseguir com a habilitação do herdeiros.

 Veja-se:

“TJ-GO - Apelação (CPC) 00851591420098090051 (TJ-GO) - Data de 

publicação: 21/08/2019 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ. MORTE DO AUTOR NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. O direito ao recebimento da indenização do 

seguro Dpvat não é personalíssimo. Trata-se de direito material, de caráter 

econômico e patrimonial e, por isso, nos termos do artigo 943 do Código 

Civil, pode ser transmitido aos herdeiros. 2. Constitui medida imperativa o 

improvimento do Agravo Interno quando não evidenciada, em suas razões, 

nenhum novo argumento que justifique a modificação da decisão 

recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

Aguarde-se a realização do próximo Mutirão do DPVAT para a realização 

de prova pericial indireta.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750843 Nr: 8214-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, 

SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/ MT 

14485, ISABELLA FANINI FRANKLIN - OAB:22714, PATRICIA CAMILA 

FRAGA - OAB:19157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70079372397, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 11/12/2018).”Deste modo, 

considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de 

auxiliar a parte na localização de bens do devedor, sem sucesso; e que o 

exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de 

modificação na situação financeira do devedor, que permita supor que 

nova diligência será exitosa; não restou configurada nos autos a 

razoabilidade exigida para a renovação da diligência, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de nova penhora on line. . Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728913 Nr: 9646-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEICE JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos indicados às fls. 97, até o 

limite do crédito exequente.

 Expeça-se o necessário para a formalização da constrição.

 Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748370 Nr: 6894-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E 

CONFECÇÕES LTDA, NELSON BOTTI, ROSANGELA GARCIA DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

determino a citação de NR COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES 

LTDA e ROSANGELA GARCIA DE GOES.por edital, com a observância de 

todas as disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia da parte 

requerida e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 O executado NELSON BOTI teve a citação suprida com a apresentação 

dos embargos a execução em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781222 Nr: 6657-44.2015.811.0003

 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: SÃO JOSE COMERCIO E SERVIÇOS DE CALHAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo....................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 876226 Nr: 8927-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BORGES LIMA - FIRMA INDIVIDUAL, LENISE 

NUNES GUIMARAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMEN GUIMARAES HAMZE, ANA LUIZA 

GUIMARAES HAMZE, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE, 

ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO NUNES GUIMARAES - 

OAB:6569/ MT, ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES - OAB:4833/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, JONNY PAULO DA SILVA - OAB:27464, 

ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ MT, ROGÉRIO OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:4833/MT

 ao imóvel, e então emergiria controvertida a decisão que cancelou o 

mandado de reintegração de posse na ação reivindicatória. Assim como 

poderia ocorrer a situação contrária: julgados improcedentes os embargos 

de terceiro, o mandado de reintegração de posse seria cumprido e a 

autora desapossada do bem; e se posteriormente a ação de usucapião 

seja julgada procedente, a mesma precisaria retornar à posse do imóvel. 

Neste panorama, entendo que a prudência e a cautela, dado o caso 

concreto que ora se apresenta, recomendam a suspensão dos presentes 

embargos de terceiro até que seja decidida a ação de usucapião. Tal 

medida, a meu ver, evita a possibilidade da ocorrência de decisões 

contraditórias; bem como a geração de prejuízos de grande monta às 

partes envolvidas. Sem sombra de dúvidas, a manutenção da situação 
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que já está instalada entre as partes, até que se decida definitivamente 

acerca da posse/propriedade do bem imóvel objeto da lide, é a medida 

mais adequada e sensata a ser tomada. Ante tais considerações, agindo 

com o poder geral de cautela, DETERMINO A SUSPENSÃO dos presentes 

embargos de terceiro, até o trânsito em julgado da sentença a ser 

proferida na ação de usucapião de Cód. 809589 que tramita na Primeira 

Vara Cível desta comarca. Intimem-se as partes desta decisão. Oficie-se 

ao Juízo da ação de usucapião, comunicando-se a situação e requerendo 

que o mesmo possa, quando transitar em julgado a sentença a ser 

proferida, enviar cópia da decisão e da certidão de trânsito em julgado a 

estes autos. Registre-se a suspensão do processo no sistema, podendo 

os autos aguardar em arquivo provisório. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808568 Nr: 17520-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Os Embargos são tempestivos, motivo por que deles conheço.

Analisando os autos, contudo, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1.022, I, II, III, do CPC.

Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial 

eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro 

material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de declaração são 

destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem 

por fim a integração da decisão e; na última hipótese a correção de erro 

material, consistentes em equívocos materiais sem conteúdo decisório 

propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc.

Os embargos não merecem acolhimento, pois não há obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no ato 

decisório impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face ao exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de 

Declaração.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787428 Nr: 9178-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Q. DE SOUZA, ANA LUCIA BARBOSA, 

ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Não há nulidade no processo se a citação da parte foi efetivada através 

de edital depois de realizadas diligências que restaram infrutíferas para 

localizar eventuais herdeiros. Inexistente nulidade a ser declarada, correta 

a sentença de primeiro grau. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078083904, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - 

AI: 70078083904 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 

30/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/09/2018)Ademais, importante consignar que para a 

validade e eficácia da citação por edital é dispensável a comprovação de 

cumprimento do disposto no art. 257, II, do CPC, especialmente porque as 

ferramentas necessárias ainda não foram colocadas à disposição para 

utilização.Neste sentido:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. 

INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 257, II, DO CPC. Esgotadas as 

diligências de localização do endereço da parte ré, após a realização de 

consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder 

Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos 

artigos 256 e 257, ambos do CPC/2015. Inaplicabilidade, na hipótese, do 

disposto no art. 257, II, do CPC, pois tais ferramentas ainda não foram 

disponibilizadas para utilização. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70079809976, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/12/2018). 

(TJ-RS - AC: 70079809976 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/01/2019)Dessa forma, REJEITO a EXCEÇÃO À 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta, devendo a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771612 Nr: 3003-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Vistos e examinados.

Tendo em vista à informação de que o valor bloqueado encontra-se 

depositado na conta judicial vinculada a estes autos (fls. 73), expeça-se 

alvará judicial em favor da parte exequente.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 932418 Nr: 5583-13.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL NUTRICAO E QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA, 

EDMILSON DE CAMPOS, ARIOVALDO DE OLIVEIRA, OLIVEIRA 

CORRETORA DE CEREAIS LTDA, MARCOS HILDEBRANDT, ALEX 

HILDEBRANDT, ODILIA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:MT/3.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que adeque a petição inicial aos requisitos do 

art. 319 do CPC, inclusive com a juntada dos documentos indispensáveis a 

propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895630 Nr: 3757-83.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MILITAO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Das custas

Defiro o parcelamento das custas processuais em 03 (três) prestações, 

nos termos do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil.

II – Dos embargos

Recebo os embargos à execução.

Designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020 às 08:00 

horas.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do Código de 

Processo Civil.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793965 Nr: 11884-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMIRA PACHECO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 Vistos e examinados.

Intimem-se as partes para que instruam os autos com cópia de acordo 

assinado pela autora, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816309 Nr: 1678-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE DE CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA DA SILVA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, §1º, 

CPC).

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 430963 Nr: 12857-77.2009.811.0003

 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 JOSE BISPO PINTO, MARIZA NAURIDES 

CRUVINEL DE OLIVEIRA, NICANOR ALVES DA SILVA, SOLANGE PARIZI 

MOREIRA, NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT

 Vistos e examinados.

 Tendo em vista que restou decidido que o presente feito deverá tramitar 

neste Juízo, impõe-se o prosseguimento da lide, com a realização da 

prova pericial determinada no despacho saneador de fls. 312/315.

 Substituo o perito antes nomeado pelo expert VINICIUS GAYVA, 

cadastrado no banco de peritos deste Juízo.

 Prossiga-se, pois, com a intimação do mesmo para a apresentação de 

proposta de honorários e demais ordens constantes de fls. 312/315.

 Consigno que, dado o tempo decorrido, as partes deverão ser novamente 

intimadas para que, querendo, apresentem novos quesitos ou reiterem 

aqueles já apresentados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 341853 Nr: 10009-93.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR CARLOS NEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - 

OAB:8387/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 a ser proprietário do bem), sem o que é impossível o acolhimento de 

pedido de penhora do bem. Dito isso, o que se extrai dos autos é que o 

feito foi convertido em cumprimento de sentença no ano de 2009 e até o 

presente momento não há nenhum bem penhorado. De outra banda, 

verifica-se que o Juízo já contribuiu, de todas as formas possíveis, para a 

busca de bens de propriedade da executada, tendo todas as diligências 

restado negativas. Isto posto, INDEFIRO os pedidos formulados às fls. 

409/410, pelas razões alhures traçadas, e determino a intimação do 

exequente para que, no prazo legal, requeira PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, Para esse fim, 

consigno que não se revela suficiente mero pedido de vista dos autos, 

requerimento de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consulta 

aos sistemas já efetuada por este Juízo.Desta feita, na inércia do 

exequente, ou na hipótese de requerimentos genéricos, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos. Sem prejuízo, havendo requerimento 

para a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, fica o 

pleito deferido, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816122 Nr: 1591-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GUERREIRO LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LENCHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e examinados.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para manifestação da parte 

requerida.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822857 Nr: 3939-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISS E NAKAYAMA LTDA- CENTRO FARMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA SOUZA BIZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O

 Vistos e examinados.

 Verificada a ilegitimidade da requerida WEISS E NAKAYAMA LTDA para 

postular o cumprimento de sentença; e inexistindo requerimento do titular 

do direito, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de fls. 

155 e determinar o imediato arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824773 Nr: 4535-24.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SPERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO a parte requerida 

ao pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor 

de R$ 2.123,13, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812202 Nr: 155-55.2016.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GILBERTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GAVALK, IZABEL LECH GAVLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARULLINY NEVES DA SILVA 

- OAB:39766

 Vistos e examinados.

 Face o teor da certidão de fls. 105, DEFIRO o pedido de levantamento dos 

valores penhorados.

 Expeça-se alvará, observando os dados bancários indicados pela parte 

exequente.

 DEFIRO o pedido de penhora dos bens imóveis e dos veículos indicados 

pelo exequente, que estejam registrados no nome dos executados.

 Expeça-se o necessário para a formalização da constrição.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 829559 Nr: 5784-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GAVALK, IZABEL LECH GAVLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO 

- OAB:14291/A, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:39766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos e examinados.

 RECEBO os embargos de declaração, por serem tempestivos.

Tendo em conta que os embargantes tratam-se de produtores rurais, 

proprietários de bem imóvel de considerável tamanho, e com documentos 

nos autos que revelam movimentações financeiras de alto valor, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita, mantendo a condenação em custas e 

honorários fixada na sentença.

 Nestes termos, REJEITO os aclaratórios.

 Quanto ao pedido de fls. 99, deverá o requerente carrear ao seu 

requerimento os cálculos, nos termos das disposições legais referentes 

ao cumprimento de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438482 Nr: 7149-12.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DOS SANTOS, SHEILA DOS 

SANTOS ESTRELA, SHEILA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados. Tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que a penhora de estoque de mercadorias não atenta contra a 

sistemática processual vigente e não encontra veto expresso em nenhum 

dos incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente. Ilustro: “TJ-PR - 8489923 PR 848992-3 

(Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/02/2012 – EMENTA - Penhora 

sobre estoque de combustível existente e futuro. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. 1. Mantido o CNPJ e comprovada a situação ativa da empresa 

perante à Receita Federal e à Junta Comercial, a alteração de sua razão 

social e objeto social não afasta sua legitimidade para prosseguimento no 

feito, com as devidas anotações. 2. É possível a penhora sobre estoque 

de mercadorias existentes e futuras quando não demonstrado que isto 

inviabilize as atividades da empresa ou que haja outros bens imóveis 

capazes de garantir o cumprimento de sentença. 3. A litigância de má-fé 

exige comprovação cabal, não podendo ser presumida. Recurso não 

provido”.“TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20140020017307 DF 

0001740-36.2014.8.07.0000 (TJ-DF) – Jurisprudência -Data de publicação: 

26/05/2014 – EMENTA - PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773196 Nr: 3652-14.2015.811.0003

 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: AMARAL JUNIOR CORRETOR DE SEGUROS LTDA ME, 

MARIA VALNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

ME, Danyely Batista da Silva , Sul América Cia de Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE CRISTINA BERTÉ 

DOURADO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18455, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161403 SP, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DENNER B 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, KAROLINE DA SILVA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O, TAISE CAROLINE PRADELA A DE 

ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232

 Vistos e examinados.

 RECEBO os embargos de declaração, por serem tempestivos.

 Inicialmente valioso registra que os embargos de declaração de fls. 

217/218 foram sustentados em “falta de fundamentação da decisão”, sem 

que o embargante indicasse a existência de qualquer vício daqueles 

taxativamente enumerados no artigo 1.022 do CPC, de modo que os 

aclaratórios devem ser rejeitados.

 Ademais, valioso consignar a inexistência de qualquer prejudicialidade do 

julgamento do processo no estado em que se encontrava, vez que 

suficientemente instruído e apto a ser decidido.

 Por fim, de igual sorte não merecem acolhida os embargos de declaração 

de fls. 263/264, na medida em que constou da sentença embargada que o 

valor do DPVAT poderá ser deduzido somente se ocorrer a comprovação 

do recebimento de quantias da espécie, nos exatos termos da Súmula 246 

do STJ.

 Quantos aos embargos de declaração de fls. 265/266, esclareço que os 

índices de atualização da condenação deverão ser os oficiais: correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

 Considerando que a requerida SUL AMÉRICA efetuou depósito de valores 

para o pagamento da condenação (fls. 267) e que a parte autora 

concordou com o recebimento da quantia, determino a expedição de 

alvará para o levantamento do montante, observando-se a conta bancária 

indicada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 799238 Nr: 14012-08.2015.811.0003

 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: DANILO MINUZZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, BANCO MERCEDES BENS LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONELHO GABARDO 

FILHO - OAB:16948

 Vistos e examinados.

 Face o teor da certidão de fls. 156, NÃO RECEBO os embargos de 

declaração de fls. 148/154, por serem intempestivos.

 Prossiga-se no cumprimento da decisão anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804956 Nr: 16275-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAULO SCHLATTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - 

OAB:9982/MS, SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - OAB:7129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo...........................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752908 Nr: 9242-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELE ROGERIA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI PAVÃO, SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A, ROSANA FRANCALANCCI QUEIROZ - 

OAB:124.214/MG

 Vistos e examinados.

01 - Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados tempestivamente, 

razão pela qual os RECEBO.

 Verifica-se dos autos que às fls. 268 o cumprimento de sentença foi 

extinto com relação à SULAMERICA SEGURADORA, com a ordem de 

expedição de alvará em favor da exequente e de prosseguimento do feito 

com relação aos danos estéticos e honorários correspondentes.

 Todavia, a SULAMERICA apresentou os Embargos de Declaração de fls. 

269, alegando que não foram fixados honorários advocatícios na fase de 

cumprimento de sentença para o causídico da impugnante, que se sagrou 

vencedor.

A razão acompanha a embargante, na medida em que se infere dos autos 

que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente.

 Desta feita, com fulcro no artigo 523 do CPC, arbitro honorários em favor 

do causídico da impugnante vencedora na quantia de 10% do valor do 

débito.

 Tendo a exequente/impugnada informado que é beneficiária da Justiça 

Gratuita, a condenação deverá permanecer suspensa, até que 

eventualmente seja comprovada pelo interessado a alteração da sua 

condição financeira.

 02 - A exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de 

sentença, para o recebimento de remanescente, pleiteando a realização 

de penhora on line nas contas da parte executada (fls. 272).

 Tendo em conta que os últimos cálculos de atualização do débito são do 

ano de 2018, antes de apreciar o pedido da exequente determino que a 

mesma apresente planilha atualizada do remanescente vindicado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710011 Nr: 4959-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo............................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 900654 Nr: 5482-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:51689/PR, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32698/PR 366725, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:45335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 Vistos e que à época do ajuizamento destes embargos à execução o 

valor da causa equivalia a R$ 445.482,32 (quatrocentos e quarenta e 

cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).” 

(N.U 0040753-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).“RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 

APRECIADO NA ORIGEM – PAGAMENTO DO PREPARO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA ISENÇÃO 

CONCEDIDA AOS PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES – ART. 6º, XIV 

DA LEI N. 7.713/1988 – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

COLETIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. 

De acordo com o Código de Processo Civil em vigor, na hipótese de 

procedência no julgamento dos embargos à execução, devem ser fixados 

honorários advocatícios entre 10% e 20%, tomando-se como base de 

cálculo o valor da execução.6. Hipótese em que, considerados os valores 

da causa atribuídos à execução e aos embargos no caso concreto, a 

aplicação dos percentuais mínimos sobre quaisquer dessas bases de 

cálculo superaria em muito a quantia fixada na sentença a título de 

horários sucumbenciais, não sendo admitido a reformatio in pejus.” (N.U 

0008353-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019). 

Seguindo tal orientação, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, 

para fixar os honorários sucumbenciais em 15% do valor atualizado da 

causa, haja vista o teor do artigo 85ss do CPC e da jurisprudência 

dominante no E. TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 
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com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438930 Nr: 7597-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

01 – HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 219/257, haja vista que o 

executado concordou com o mesmo (fls. 260) e o exequente, embora 

devidamente intimado, deixou de se manifestar (fls. 265);

 02 – DEFIRO o pedido de redução da penhora, solicitado pelo executado 

às fls. 267 e com o qual expressamente concordou o exequente (fls. 269).

03 – Quanto aos honorários periciais, já restou deliberado acerca do 

pagamento em fls. 214.

 04 – Intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, formulando os requerimentos pertinentes para o 

regular andamento da ação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426713 Nr: 8883-32.2009.811.0003

 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: JOSE DIVANO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES INACIO, NEUZA INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Vistos e examinados.

Verifica-se dos autos que às fls. 166 foi determinada a realização da 

prova pericial requerida pelo autor às fls. 164.

 No requerimento de fls. 164 o autor solicitou a produção de prova pericial 

para aferir o valor investido na obra, considerando-se o material 

empregado e a mão de obra utilizada.

 Na sequência, o perito apresentou o laudo de fls. 208/218 e as 

informações complementares de fls. 231, onde afirmou que o custo da 

construção atinge a soma de R$130.167,66.

 O requerente, embora devidamente intimado, não se manifestou (fls. 236), 

o que indica que concordou com os esclarecimentos.

 A requerida impugnou o laudo, afirmando que o perito não respondeu aos 

seus quesitos.

 Todavia, verifica-se que a ré não apresentou quesitos após o deferimento 

da produção da prova; e que aqueles que havia sido apresentados às fls. 

102 restaram implicitamente respondidos pelo expert, na medida em que 

cingiam-se à questão do custo final da obra.

 Deste modo, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL de fls. 208/218 e 231, uma 

vez que não há vícios no mesmo; e determino o imediato prosseguimento 

do feito, com a intimação das partes para que, querendo, apresentem os 

seus memoriais finais.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758503 Nr: 12445-73.2014.811.0003

 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: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB:20.726-O, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 pericial.” (AI 131065/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015).Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a 

carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de 

determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de 

esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando 

envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Nesta seara, 

tendo o laudo pericial utilizado metodologia adequada, apresentando 

fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida 

prevalecer sobre as alegações unilateralmente elaboradas por uma das 

partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO 

O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 493/546. 

Intime-se as partes, desta decisão e, após a preclusão do prazo para a 

interposição de recursos, tornem os autos conclusos para apreciação dos 

demais requerimentos acerca da produção de provas e instrução do feito. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822462 Nr: 3758-39.2016.811.0003

 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: EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA, RODOLFO DOS 

SANTOS JAQUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS & NAKAYAMA LTDA, DIORDIE MIGUEL 

MAGALHAES WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Vistos e examinados.

 Determinada a realização de prova pericial grafotécnica, o laudo pericial 

aportou às fls. 211/225.

O requerido manifestou-se pela homologação do laudo, e improcedência 

da lide (fls. 227).

 A requerente não impugnou o laudo, e requereu a procedência da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que o laudo pericial acostado 

ao feito revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e 

documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais 

desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

 Constata-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para 

Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, 

não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso 

comum.

Nesta seara, tendo o expert utilizado metodologia adequada e 

apresentando fundamentação clara e consistente, HOMOLOGO O LAUDO 

PERICIAL apresentado pelo perito judicial.

Intime-se as partes, desta decisão e para que, querendo, possam 

apresentar suas ulteriores manifestações no feito, ou confirmar aquelas 

que já apresentaram.

 Na sequência, certificada a preclusão do prazo para a interposição de 

recursos, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803827 Nr: 15850-83.2015.811.0003

 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: PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI, WAGNER DE 

BARROS FERRETI, MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, 

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, VINICIUS MAIA BARROS, 

GABRIEL MAIA BARROS, LETICIA MAIA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS 

FERRETI - OAB:OAB/MT15903, WAGNER DE BARROS FERRETI - 
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OAB:OAB/MT13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9996/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007

 Vistos e examinados.

 Determinada a realização de prova pericial, restou deliberado que os 

autores deveriam pagar 50% do valor dos honorários periciais; as 

requeridas Karina e Karolina deveriam pagar 25% e as requeridas Letícia, 

Gabriel e Vinícius os 25% remanescente (fls. 124).

 Às fls. 172 a serventia certificou que os autores depositaram apenas 

metade dos valores que lhe incumbiam; que as requeridas Karina e 

Karolina não efetuaram o depósito da sua quota parte; e que os únicos 

que depositaram a integralidade do que deveriam foram os requeridos 

Letícia, Gabriel e Vinícius.

 E, deste modo, o processo está paralisado, uma vez que sequer os 

requerentes, que possuem interesse majoritário no julgamento do feito, 

cumpriram a diligência que lhes incumbia.

 Ante tal, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo legal, 

efetue o depósito da parte remanescente que devem custear dos 

honorários periciais; e manifeste-se acerca da ausência de pagamento 

por parte das rés Karina e Karolina, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes para o prosseguimento do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807482 Nr: 17180-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MAÇAL - 

OAB:OAB/MT13311, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 Vistos e examinados.

 Verifica-se dos autos que o imóvel rural penhorado foi avaliado às fls. 

99/100, pelo valor de R$300.000,00.

 Os executados impugnaram o laudo, requerendo a nomeação de perito 

para a avaliação.

 O exequente manifestou-se pelo não recebimento da impugnação, pelas 

razões que acostou às fls. 140.

 DECIDO.

 01 – Conforme substabelecimento de fls. 88, nota-se que não procede a 

alegação do exequente, de que o subscritor da petição de fls. 134 não 

possui poderes;

 02 – Embora seja revel, é permito ao executado LUCIANO que se 

manifeste nos autos, podendo o mesmo comparecer aos autos e 

acompanhar os atos processuais, inclusive apresentando manifestação;

 03 – Não há que falar-se em petição apresentada por terceiro estranho à 

lide, na medida em que é facilmente perceptível que o causídico que 

apresentou a petição de fls. 134 cometeu tão somente um erro material, ao 

trocar o prenome “ALEX” por “ALAN”;

 04 – Quanto à alegação de que a impugnação foi apresentada fora do 

prazo lega, certifique-se a Sra. Gestora.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710216 Nr: 5171-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA ASSUNÇÃO MARANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBER TOLOI DE CARVALHO, ADENILTON 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Vistos e examinados.

Indefiro o pleito de busca das declarações de imposto de renda da 

empresa Toloi Retífica de Motores do Cetro Oeste LTDA, tendo em vista 

que se trata de terceiro estranho aos autos.

Esclareço, desde já, que compete a parte autora diligenciar junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis para buscar bens em nome do devedor, 

ainda que beneficiária da justiça gratuita.

 Segue em anexo, o comprovante de remoção de restrição do Sistema 

Renajud.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 

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

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439469 Nr: 8136-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES, RDK COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, 

AUTO POSTO FERRARI LTDA, MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, GRAFITT TRANSPORTES LTDA, 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMARTINE FILHO, WANDERLEY AFONSO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 

14.573, KARINA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO (ATUALIZADO) - OAB:24493/B, 

REINALDO MANOEL GUIMARAES - OAB:20969/O, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Vistos e examinados.

 DEFIRO o pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls. 4355, 

determinando a expedição de alvará para pagamento dos credores 

trabalhistas; bem como intimação dos mesmos para fornecerem os dados 

necessários para a realização do pagamento de seus créditos.

 Quanto ao pedido de fls. 4227/4228, reiterado em fls. 4356, tem-se que já 

restou apreciado e acolhido no item 3 da decisão judicial de fls. 4262/4263.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317202 Nr: 897-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MINUANO AGROPECUARIA LTDA, DALTRO EDSON 

DOS SANTOS DAMIAN, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, SARA MARIA WIECZOREK, NARA REGINA WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:3626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PACHECO E SOUZA 

DA SILVA - OAB:15007-B/MT, IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES DA MASSA FALIDA 

DE COMÉRCIO DE CERAIS RONDONÓPOLIS LTDA

AUTOS N.º 897-52.1994.811.0003 CI: 317202

ESPÉCIE: Falência

PARTE RÉQUERIDA: MASSA FAlLIDA DE COMÉRCIO DE CERAIS

FINALIDADE: Faz saber a relação de credores apresentada pelo 

Administrador Judicial Dr. Edgar Pacheco E Souza da Silva.

DECISÃO: “Vistos e examinados. 01 – Acolho o pedido formulado pelo 

administrador judicial no item “a” de fls. 1319, determinando que se oficie 
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ao Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública desta comarca para que 

disponibilize os valores depositados no Processo nº 294358 em conta 

judicial vinculada a este processo de falência; 02 – Defiro também o 

pedido formulado no item “b” de fls. 1319, ordenando a intimação da 

Fazenda Pública do Município para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o depósito, em conta judicial vinculada ao processo de falência, dos 

valores que foram levantados no Processo nº 294358 da Segunda Vara 

da Fazenda Pública desta comarca; e querendo, promova a regular 

habilitação do seu crédito no feito falimentar; 03 – Proceda, ainda, a 

intimação dos sócios da empresa locatária do imóvel de propriedade da 

falida, a fim de que apresentem, em 10 (dez) dias, os comprovantes de 

pagamento dos alugueres, tal como postulou o administrador judicial no 

item “c” de fls. 1319; 04 – Determino que se proceda com a publicação do 

edital contendo a lista de credores, nos termos do requerimento de item “d” 

de fls. 1319; 05 – Expeça-se mandado de constatação e avaliação do 

imóvel arrecadado, mencionado no item “e” de fls. 1319, a ser cumprido 

com a observância das solicitações do administrador judicial; 06 – 

Oficie-se, como requerido em item “f” de fls. 1320; 07 – Após o 

cumprimento de todas as determinações ora elencadas, tornem conclusos 

para análise do pedido de realização de audiência de gestão democrática. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

RELAÇÃO DE CREDORES COMÉRCIO DE CEREAIS

 CREDOR VALOR (Cz$) VALOR (R$) CLASSIFICAÇÃO % CLASSE

1 MINUANO AGROPECUÁRIA 20.353.955,00 7.401,43 QUIROGRAFÁRIO 

28,37%

2 REDE CEMAT 2.759.208,84 1.003,34 QUIROGRAFÁRIO 3,85%

3 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MT 48.620.626,53 17.680,22 

QUIROGRAFÁRIO 67,78%

TOTAL 26.084,99 100,00%

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, AMANDA BRITES DA 

SILVA, estagiária de Direito, digitei.

Rondonópolis - MT, 14 de janeiro de 2020.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937625 Nr: 7257-26.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação 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: CARLA VANESSA ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto á 

petição de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780895 Nr: 6551-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, GLAUCIA 

ABULQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM CESCONETTO ME, JULIA MARIA 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos e examinados.

Infere-se da petição de fls. 99/102 que as partes realizaram acordo 

extrajudicial.

 Dessa forma, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Proceda-se à transferência do valor depositado para os autos do 

processo de falência (cód. 426925), conforme manifestação do 

Administrador Judicial às fls. 112/113.

Outrossim, OFICIE-SE ao Detran-MT para transferência da titularidade do 

veículo de placa NJI 6331 em favor da parte autora, consoante pleiteado 

no item “1” de fl. 112, e fl. 101-v.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761987 Nr: 14469-74.2014.811.0003

 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: VSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-ISDEET, I-CESPIL, I-ISDEESSL, CJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR, PARA, NO PRAZO LEGAL, POSTULAR 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845121 Nr: 10038-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ATUALIZADO) - 

OAB:24493/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751165 Nr: 8382-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DALLEGRAVE, LARISSA 

AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE, AMANCIO DE CARVALHO 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens em nome do executado.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.
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Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Outrossim, em atenção ao despacho de fl. 91, promova-se a baixa das 

restrições via Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445621 Nr: 803-11.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ,54.A executada foi novamente intimada, para que pudesse se manifestar 

sobre os novos cálculos apresentados e efetuar o pagamento da 

condenação; todavia, novamente quedou-se inerte (fls. 380). A exequente 

postulou pela homologação dos cálculos apresentados e penhora dos 

valores atualizados da dívida (R$701.345,90 – fls. 395). DECIDO. Tendo 

em conta que a parte executada foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença (fls. 356) e quedou-se inerte (fls. 357); e que 

também foi devidamente intimada dos novos cálculos apresentados pela 

exequente (fls. 378) e mais uma vez deixou de apresentar qualquer 

impugnação ou manifestação (fls. 380), DETERMINO: a)– que seja alterado 

o valor do cumprimento da sentença, que passará a ser a quantia de 

R$701.345,90, nos exatos moldes dos cálculos apresentados às fls. 

367/377 e atualizados às fls. 387/395; b)que, diante das certidões de 

intimação/inércia da executada (fls. 356,357,378 e 380) seja expedido o 

necessário para a formalização da penhora dos valores junto à Prefeitura 

Municipal. Após a efetivação da penhora, promovam-se as intimações de 

praxe, com o regular andamento do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850095 Nr: 11432-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES, BANCO DA AMAZONIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

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

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

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

OAB:9920

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860933 Nr: 3452-36.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO 

NASCIMENTO, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001497-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY ARAUJO ALVES OAB - 031.438.151-16 (REPRESENTANTE)

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001497-45.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: NATHALY ARAUJO ALVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais ajuizada por NATHALY ARAUJO ALVES DE 

CARVALHO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT (ENERGISA MT), titular da UC nº 6/867139–8, alegando ter sido 

surpreendida com a cobrança e corte de energia elétrica em decorrência 

de valores atinentes à suposta recuperação de consumo. Em razão do 

exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que a ré suspenda a 

cobrança, bem como determinado que se abstenha de proceder ao corte 

de energia e/ou restabeleça, caso já realizado. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300,CPC/2015). Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, 

haja vista que foram anexados documentos que indicam que os valores 

cobrados se referem à suposta recuperação de consumo, isto é, débitos 

pretéritos (ID 28730714), os quais não autorizam a suspensão do 

fornecimento de energia. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO 

ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE 

IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE 

JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE 

AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE 

DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o perigo de dano 

é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido realizada, 

fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

essencialidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da tutela 

não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta nas cópias das constas que a cobrança se refere ao 

mês de agosto/2019, ultrapassando, assim, o período de 90 dias que 

autoriza o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica por 

débito atinente à recuperação de consumo. Somado a isso, também não 

há evidências, nessa quadra processual, de que foram observados o 

contraditório e a ampla defesa no procedimento de apuração dos débitos 

pretéritos em questão, sendo prudente a concessão da liminar vindicada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, 

CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar 

que a requerida suspenda a cobrança dos débitos discutidos nos autos 
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(id 28730714), no valor total de R$ 2.731,78, abstendo-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente 

(6/867139–8) e, caso já tenha interrompido, restabeleça no prazo máximo 

de 02 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Outrossim, em atenção ao poder geral de cautela, DETERMINO que 

a concessionária se abstenha de negativar o nome da parte autora (em 

razão destes débitos), sob pena de multa diária também no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Já tendo ocorrido a negativação, OFICIEM-SE 

aos cadastros de proteção ao crédito para que procedam à exclusão do 

apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observado, 

repita-se, os débitos adrede mencionados. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 08:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014039-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENI DERMINDA GUIMARAES (REQUERENTE)

JOZILDA LIMA BRAGA (REQUERENTE)

VANEIDE VITORIANO (REQUERENTE)

VANESSA ERIKA PEREIRA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014039-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOCENI DERMINDA GUIMARAES, JOZILDA LIMA BRAGA, 

VANEIDE VITORIANO, VANESSA ERIKA PEREIRA SILVA CARDOSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Verifico que o 

feito encontra-se apto para prolação de sentença. Assim, remeta-se o 

processo para conclusão de sentença. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013667-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CELIMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013667-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO, CELIMAR 

FERREIRA DA SILVA, MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a 

parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013940-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES PEDROSA (REQUERENTE)

NEIVA SANTOS TUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013940-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA MENDES PEDROSA, NEIVA SANTOS TUNES DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Processo 

concluso para decisão. Desta feita, remeta os autos à secretaria deste 

juizado, a fim de certificar a contestação retro. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001503-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEYDYANNE 

LUCIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ 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: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA REGINA VINAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001510-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THALIA REGINA 

VINAGA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 18/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011937-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011937-37.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto 

Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CLAYTON MARTINS DA SILVA Endereço: AVENIDA 

DOM WUNIBALDO, 1271, SALA 201, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-010 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 506, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-160 Senhor(a): CLAYTON MARTINS DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

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 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/03/2020 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001528-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUNIEX 

PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS POLO PASSIVO: 

ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS COMERCIO - 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: 19/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013940-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES PEDROSA (REQUERENTE)

NEIVA SANTOS TUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28358150) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro 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: 1013405-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013405-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de feito oriundo do 2º Juizado 
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Especial desta Comarca, remetido a este juízo em razão de decisão que 

reconheceu a incompetência em razão da Resolução TJMT/OE nº. 18 de 

12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução nº. 5/2018/TP. Assim, 

intime-se as partes dando ciência do recebimento do feito por este juízo. 

As providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013667-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE AUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CELIMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão Em atenção ao despacho ID 27980003, 

esclareço que a citação da parte requerida já ocorreu, havendo, inclusive, 

apresentação de contestação (ID 28399710), a qual foi apresentada 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em cinco dias, caso queira, apresentar impugnação. 

RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro 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: 1015036-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA LOPES (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: 1016019-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ABREU DE PAULA (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: 1016057-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON DA SILVA SOARES (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: 1001549-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001549-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE PEREIRA 

FERREIRA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERY CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001557-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSEMERY 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001559-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ATANAZIO 

SILVA NETO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARK DA SILVA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001561-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIOMARK DA 
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SILVA BERNARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 23/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO OAB - MT25291/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001566-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARTHUR 

CARDOSO JORDAO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO 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: 23/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001570-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: 23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEY FERNANDO DE JESUS (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)

 

PROCESSO n. 1001571-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISNEY 

FERNANDO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001572-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012246-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA PAVONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão Considerando o teor do despacho ID 

28574518, verifico que já fora acostada aos autos a defesa do requerido 

(ID 26495989), de forma tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - 009.618.191-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

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: 1016920-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PERES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

PURO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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SILMARA CRISTINA PORFIRIO (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: 1011048-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA MARIA COSTA GONCALVES OAB - MT19719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. E. L. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001247-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FRANCO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001247-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELZA FRANCO GONCALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS DECISAO SERVINDO DE MANDADO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ELZA FRANCO GONÇALVES, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela 

para compeli-los a prestar serviço público essencial à saúde e à própria 

vida da enferma, a qual não pode mais esperar diante da necessidade do 

medicamento prescrito pelo médico, qual seja, XARELTO 20mg, USO 

CONTÍNUO. Requereu que seja disponibilizado pelos requeridos 

imediatamente de modo gratuito o medicamento retro mencionado, 

prescrito pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado receio de 

ineficácia do provimento final decorre da gravidade da enfermidade do 

paciente, que necessita dos medicamentos, 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 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 da 

paciente que foi diagnosticada com a patologia denominada FLUTTER E 

FIBRILAÇÃO ATRIAL (CID I48), bem como o agravamento da saúde da 

paciente, caso não receba o medicamento 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 ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, XARELTO 

20MG, em favor da paciente ELZA FRANCO GOLCALVES, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, garantindo a mesma 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001466-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001466-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA SOARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Inicialmente, 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 que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. A questão posta na 
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inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, 

sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram 

sobejamente provados. Diante disto, postergo a apreciação do pleito 

liminar para depois do contraditório. No mais, CITE-SE a parte requerida, 

para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 

344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias 

se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011094-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011094-72.2019.8.11.0003. REQUERENTE: RONAN DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos, Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por RONAN DA SILVA OLIVEIRA contra BANCO AGIBANK S/A 

objetivando inexigibilidade de juros relacionados a contrato de empréstimo 

e indenização por Danos Morais. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Como é cediço, os Juizados Especiais 

foram criados para a solução de causas de menor complexidade, a teor 

do disposto no art. 3º da Lei 9.099/95 e enunciado nº. 54 do FONAJE: 

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. A produção de perícia contábil mostra-se imprescindível para 

analise da matéria em questão, notadamente para apuração da cobrança 

de juros e demais encargos que o Autor aduz serem abusivos, portanto, a 

declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial é medida que 

se impõe. Registra-se, finalmente, que a incompetência em questão é 

absoluta podendo ser declarada ex officio pelo julgador (art. 113 do CPC). 

DISPOSITIVO Isto posto, Reconheço e Declaro a Incompetência deste 

Juizado para o processo e julgamento da presente ação e, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, Julgo Extinto o Processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de Dezembro de 2019. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Ana Luiza Amorim Santana Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis, MT Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013636-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013636-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos em sentença JOSE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO NETO, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER contra o 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, já qualificado nos autos. Narra a inicial 

que a parte reclamante é pessoa idosa, e pobre na verdadeira acepção da 

palavra, portanto, dependente do Sistema Único de Saúde, e foi 

diagnosticado com HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID I10) e acometido de 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID I64), que em face da gravidade da 

doença da parte reclamante, o médico prescreveu em caráter de urgência 

o uso contínuo do XARELTO 10 MG. Consta da inicial, ainda, que a parte 

autora e sua família não possuem condições financeiras de arcarem com 

os gastos deste procedimento, que para ela é de altíssimo custo. Portanto, 

a parte reclamante não possui condições de pagar o medicamento 

imprescindível para o tratamento da doença que está acometida. Aduz que 

o Poder Público se nega a cumprir a obrigação de fazer constitucional. 

Requereu, assim, com fundamento nos artigos 5º e 196 da Constituição da 

República, bem como, artigo 2º da Lei 8.080/90, além de outros aplicáveis 

à espécie, julgada procedente a presente ação, para condenar o Réu a 

fornecer gratuitamente a parte reclamante a medicação supramencionada, 

sem qualquer custo, para a parte reclamante. Análise do Mérito Pois bem. 

Insta mencionar que 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 da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna 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 mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e 

menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação". Neste sentido: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – EXAME MÉDICO – 

NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 

C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA - EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – 

EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO 

– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 

196).Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), 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. Portanto, deve ser extirpada a 

multa cominatória. “[...] 4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal 

pacificou a orientação de que, em Ação Civil Pública, é incabível a 

condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895.530/PR, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2009. (AgRg no 

AREsp 197.740/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) (Apelação / Remessa Necessária 

97855/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 

14/05/2018). CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA COM 

QUADRO ALÉRGICO – REALIZAÇÃO DE EXAMES – NECESSIDADE 

DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CRF – SENTENÇA GENÉRICA – VÍCIO INEXISTENTE – PROFERIDA EM 

CONFORMIDADE COM O PEDIDO INICIAL FORMULADO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO DO ENTE 

MUNICIPAL DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPROVIDO. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência 

públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda 

que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito 

à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o 

custeio de consultas e internações, realização de exames, medicamentos 
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e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de 

complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita 

atenção (CF, art. 196).Não há que se falar em sentença genérica quando 

o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – CRIANÇA 

COM QUADRO ALÉRGICO – REALIZAÇÃO DE EXAMES – NECESSIDADE 

DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO MÉDICO DO SUS – BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve 

ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. 

Estando demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado e a 

recusa dos entes públicos de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do 

Poder Judiciário. É admissível o bloqueio de verbas públicas para garantir 

o cumprimento da decisão judicial, especialmente nas hipóteses de 

dispensação de medicamentos ou custeio de tratamento de saúde. 

(Apelação / Remessa Necessária 91095/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que o paciente está necessitando, com urgência, dos 

fármacos supracitados, eis que é portador de HIPERTENSÃO ESSENCIAL 

(CID I10) e acometido de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID I64), não 

possuindo recursos financeiros para o custeio dos medicamentos. O 

medicamento não é contemplados pelo SUS, desse modo o Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156 estabeleceu requisitos 

para o seu fornecimento, vejamos: 1 - Comprovação, por meio de laudo 

médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste 

o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; O autor apresentou relatório médico fornecido 

especialista 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo 

do medicamento prescrito; Termo de declaração acostado a exordial. 3 - 

Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa); Não se trata de questão hipotética ou da possibilidade 

abstrata de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de 

situação real e concreta, cuja demora poderia e iria lhe ceifar a vida. 

Ademais, não se pode restringir o direito à vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão da 

parte autora se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A 

PACIENTE HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 

DO SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 

n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado que o 

requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese 

do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. No que tange a assistência farmacêutica 

alternativa fornecida pelo SUS, não merece guarida. Deve observar a 

peculiaridade de cada paciente, somente médico especialista que atendeu 

o paciente (parte autora) é quem tem melhores condições de avaliar seu 

estado de saúde e de receitar o medicamento mais indicado para o caso, 

bem como se é possível ou não a substituição deste. Nesse sentido. 

Ementa: DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E COM 

DIAGNÓSTICO DE EPISÓDIO DEPRESSIVO E DOENÇA DE REFLUXO 

GRATROESOFÁGICO (CID 10: F32.0 E K21.0). RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PROCLAMADA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. LAUDO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A APELADA QUE 

DEVE PREVALECER. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada diante 

da solidariedade existente entre os entes públicos no atendimento à saúde 

pública, tal como prevista no artigo 196 e seguintes da CF-88. Dever dos 

entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em 

listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que 

prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. 

Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178, com solução final 

contrárias às teses decorrentes das listas administrativas. 2. A autora, 

carente de recursos financeiros, apresenta diagnóstico de episódio 

depressivo e doença de refluxo gratroesofágico e necessita fazer uso de 

medicação para o seu tratamento. Dever de custeio pelos entes públicos, 

uma vez que implementados os requisitos postos na legislação de 

regência. Superdireito à saúde que deve prevalecer sobre os princípios 

orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelo ente público. 

Ausência de afronta aos princípios da independência e autonomia dos 

Poderes. Responsabilidade solidária de todos os entes gestores do SUS 

em nível nacional, regional e municipal. Pretensão que pode ser deduzida 

contra qualquer deles. Fontes de custeio e questões orçamentárias e 

fiscais que não devem embaraçar o direito à vida e saúde. Princípio da 

reserva do possível que não se aplica à hipótese dos autos. 3. Da 

substituição da medicação por genérico ou similar. A eventual substituição 

da medicação postulada somente será autorizada se houver nos autos 

laudo médico favorável, sob pena de colocar em risco a vida e saúde de 

quem requer. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70061850889, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 05/07/2016). "Art. 196 CF - 

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". Tratando-se, portanto, a 

saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la 

independentemente até mesmo de previsão orçamentária específica. 

Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tenho que a procedência 

da presente demanda é medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

DA RECLAMAÇÃO, e, por conseguinte: 1. ANTECIPO OS EFEITOS DA 

TUTELA para DETERMINAR o reclamado MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo 

o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando 

o medicamento XARELTO 20 MG, indicada pelo médico, inclusive eventuais 

procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do 

paciente/autor, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, desde 

que atendidas as exigências médica necessárias para o procedimento, 

sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do 

procedimento, até o limite do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC 

que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, opino por não 

condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Opino, ainda por não condenar ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Por força do disposto no parágrafo 3º do art. 496 

do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da 

sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor 

envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. 

(Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 – Classe CNJ – 1728 – 

Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da 

Silva). Transitada esta em julgado, e, cumpridas todas as deliberações 

eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas 
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as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013638-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013638-33.2019.8.11.0003. REQUERENTE: IZABEL PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. IZABEL PEREIRA 

DE SOUZA, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, todos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que conforme se infere pelo relatório 

médico em anexo, a autora é portadora de HIPERTENSÃO (CID I10), 

ARTROSE PRIMARIA (CID M15.0) e OBESIDADE NÃO ESPECIFICADA (CID 

E66.9), e necessita do seguinte medicamento: ENOXOHEPARINA (VERSA) 

40MG. Consta ainda que a requerente e sua família não possuem 

condições financeiras de arcarem com os gastos deste procedimento, que 

para ele é de altíssimo custo. Portanto, a autora não possui condições de 

pagar o tratamento imprescindível para combater a doença que está 

acometida. Aduz que o Estado se nega a cumprir a obrigação de fazer 

constitucional. Requereu, assim, com fundamento nos artigos 5º e 196 da 

Constituição da República, artigos 7º e 9º da Lei 8.080/90, além de outros 

aplicáveis à espécie, julgada procedente a presente ação, para condenar 

o réu a fornecer gratuitamente a autora o medicamento acima relatado, 

pelo tempo e quantidade indicada pelo médico. Citado, o Município de 

Rondonópolis/MT contestou a presente ação, oportunidade em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva para a causa, alegando que os 

medicamentos são de responsabilidade do Estado; no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) C.C. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA aforada POR IZABEL 

PEREIRA DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, todos 

qualificados. Observa-se do conjunto probatório que a lide está 

suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória. 

Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem 

resolução do mérito, impondo-se o julgamento antecipado da questão de 

mérito, nos moldes recomendados no art. 355, do Código de Processo 

Civil. Pois bem. Antes de análise do mérito, necessário enfrentamento de 

questões preliminares arguidas em sede de contestação. DA ALEGADA 

ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT Não procede a 

preliminar arguida pelo Município de Rondonópolis/MT de ilegitimidade 

passiva, uma vez que a União, Estado e Município são solidariamente 

responsáveis pela prestação do direito à saúde, sendo possível ao 

usuário/paciente satisfazer sua pretensão acionando todos, alguns ou 

apenas um dos Estados Federados. Por tais fundamentos, REJEITO A 

PRELIMINAR. MÉRITO A saúde da população é dever do Estado e garantia 

do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para 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, ainda mais neste caso em 

que há política pública previamente definida. O artigo 196 da Constituição 

Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por 

meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e 

menor sofrimento. "Art. 196 CF - 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". Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM 

UTI À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA 

- PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – II) MULTA 

COMINATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao 

Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, 

sobretudo no fornecimento de tratamento médico/cirúrgico, quando se 

tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência. A aplicação de 

multa cominatória é indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir 

efetividade em condenações de obrigação de fazer, servindo de coação 

legal para que o agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 55674/2009, Rel. DES. 

JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR 

FORA DE DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO 

DE DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO 

ESTADO - DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE 

DIREITO SOB RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. 1) O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar 

que determina ao Estado o fornecimento gratuito de cirurgia à menor 

acometido de doença grave sem condições de custeá-lo. 3) Consoante 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da 

parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja 

contra a Fazenda Pública. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA 

SILVA, 22-6-2009). OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR 

BILATERAL - CRIANÇA - DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SAÚDE DE 

TODOS - NEGATIVA ANTE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

- ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 

IMPROCEDENTE - PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA. Cumpre ao Estado promover a saúde de todo e 

qualquer cidadão. Não há dúvida que as despesas públicas devem ser 

planejadas, contudo, neste momento o interesse particular prevalece 

sobre o interesse público, pois, se trata da saúde e bem estar de uma 

criança, devendo sem dúvida prevalecer sobre todos os outros. A não 

realização da cirurgia, bem como do exame pleiteado equivale a 

condená-la a uma realidade lúgubre, pois, somente através da intervenção 

é que poderá aumentar suas chances de ter uma vida normal. (TJ/MT - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 34916/2008, 

Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3-9-2008). A respeito 

do tema, sábias são as palavras do Ministro Celso de Mello, quando da 

relatoria do RE-AgR 393175/RS, e que devem nortear e encorajar a mente 

do julgador quando enfrentar demandas desta natureza, senão vejamos: 

“(...) O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
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organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento 

judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. E tal 

exegese do art. 196 da CF é reconhecida pelo próprio Estado de Mato 

Grosso, pelo então Secretário Estadual de Saúde, ao expedir e assinar o 

Ofício nº. 0686/2009/GBSES, datado de 03/04/2009, encaminhado para a 

10ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa, em que justifica a adoção de política pública de saúde, por 

meio do Sistema Único de Saúde, em favor do também então Secretário de 

Planejamento do Estado de Mato Grosso, consoante se pode verificar pela 

leitura dos seguintes trechos da missiva: “(...) Cabe colocar que o Estado 

é responsável constitucionalmente a tutela jurisdicional da saúde de seus 

entes tutelados. (...) Como podemos observar no art. 196 da CF/88 abaixo, 

a Saúde é um direito de todos e dever do Estado, não só Estado como um 

ente federativo, mas Estado como um todo, indistintamente, assegurando o 

acesso universal e igualitário, integrando uma rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo-se um sistema único (SUS), senão vejamos 

(...). Assim, o Estado é obrigado a garantir aos seus cidadãos o acesso 

aos serviços e ações de saúde, compreendendo uma adequada 

assistência médico-hospitalar, garantindo uma maior qualidade de vida e 

evitando dissabores aos seus usuários. (...) Desta forma, o Estado deve 

arcar com o fornecimento da melhor qualidade de vida ao usuário do SUS, 

que no caso em tela é realização de cirurgia para implante coclear, desde 

que demonstrada a necessidade para a preservação da sua vida e saúde. 

(...) E foi visando dar efetividade ao direito à saúde que o legislador 

constituinte originário criou o Sistema Único de Saúde, o qual se pauta 

pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade e cuja 

organização é feita de maneira descentralizada, hierarquizada e com 

participação da população. (...) Por todo o exposto, e conforme 

informações contidas no já mencionado processo de nº. 0.319.889-2, 

devidamente arquivado nesta Pasta e disponível para consulta e qualquer 

tipo de análise, colocamos que a aquisição foi de extrema necessidade ao 

paciente e obedeceu todos os trâmites administrativos legais, assim como 

outras diversas aquisições, estando a Secretaria Estadual de Saúde 

pronta a atender a todo e qualquer usuário do Sistema Único de Saúde 

que necessite de assistência para garantir sua melhor qualidade de vida.” 

Assim, sem sombra de qualquer dúvida se as palavras acima fossem 

confirmadas/norteadas pela adoção concreta de medida de saúde pública, 

de qualidade, eficiente e eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o 

Estado de Mato Grosso se comprometeu quando da definição de políticas 

públicas, sempre na busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da 

população, massacrada pela carga tributária que sustenta este País, 

certamente demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário 

seriam exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do 

comando constitucional, ou fazer com que cumpra com as obrigações 

prévia e claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde 

pública, sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes. 

Portanto, os requeridos não apresentaram argumentos a desconstituir a 

pretensão do autor desta ação. Consigno que o direito aqui buscado está 

amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição 

Federal. Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos 

que a parte autora (paciente) necessita de disponibilização pelo Poder 

Público do medicamento descritos na inicial: ENOXOHEPARINA (VERSA) 

40MG, em virtude da doença da qual está acometida(a) (relatório médico 

anexo a inicial). Também restou comprovada a incapacidade financeira da 

família para custear tal tratamento/medicamento. Assim é que, ao presente 

caso e com o propósito de os requeridos viabilizarem ao 

autor/interessado/paciente o tratamento mais adequado e eficaz, 

viabilizando-se assim o exercício de sua dignidade e o menor sofrimento 

ante a enfermidade detectada (relatório médico anexo a inicial), deve(m) 

o(s) requerido(s), então, cumprir(em) com a obrigação de fazer reclamada 

na inicial às suas expensas, se necessário for. Sendo, então, a saúde um 

direito subjetivo assegurado constitucionalmente e não tendo o 

paciente/autor, condições financeiras para custear o medicamento tido 

como necessário à preservação de sua saúde, impõe-se ao(s) 

requerido(s), conforme entendimento pacificado na jurisprudência e 

mencionado acima, possibilitar à parte autora (paciente) o acesso ao 

necessário tratamento/medicamento, sendo este indispensável à sua 

recuperação. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que 

figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição 

Federal, impende cumpri-la independentemente até mesmo de previsão 

orçamentária específica. Assim, diante do acima exposto e fundamentado, 

tenho que a procedência da presente demanda é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, por tudo o mais que consta no 

processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, 

incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1. 

CONDENO o(s) requerido(s) MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT a 

cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à 

assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se 

disponibilização pelo Poder Público o seguinte medicamento: 

ENOXOHEPARINA (VERSA) 40MG, inclusive eventuais procedimentos que 

vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme 

prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do 

valor do medicamento/tratamento. Quanto às custas e despesas 

processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar, 

ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios. Transitada esta em 

julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de Janeiro de 

2020. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Ana 

Luiza Amorim Santana Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis, MT Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011852-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011852-51.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELENICE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. ELENICE PEREIRA 

DA SILVA SOUZA, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, todos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que conforme se infere pelo relatório 

médico em anexo, a autora é portadora de GLAUCOMA PRIMÁRIO DO 

ÂNGULO ABERTO (CID H 40.1), e necessita do seguinte procedimento: 

CIRURGIAS FISTULIZANTES ANTIGLAUCOMATOSAS EM AMBOS OS 

OLHOS. Consta ainda que a requerente e sua família não possuem 

condições financeiras de arcarem com os gastos deste procedimento, que 

para ele é de altíssimo custo. Portanto, a autora não possui condições de 

pagar o tratamento imprescindível para combater a doença que está 

acometida. Aduz que o Estado se nega a cumprir a obrigação de fazer 

constitucional. Requereu, assim, com fundamento nos artigos 5º e 196 da 

Constituição da República, artigos 7º e 9º da Lei 8.080/90, além de outros 

aplicáveis à espécie, julgada procedente a presente ação, para condenar 

o réu a fornecer gratuitamente a autora o procedimento acima relatado. 

Citado, o Município de Rondonópolis/MT contestou a presente ação, 

oportunidade em que alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva para a 
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causa, alegando que os medicamentos são de responsabilidade do 

Estado; no mérito, requereu a improcedência da demanda. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) 

C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA 

aforada POR ELENICE PEREIRA DA SILVA SOUZA, em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, todos qualificados. Observa-se do conjunto 

probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa 

maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de 

extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o julgamento 

antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, 

do Código de Processo Civil. Pois bem. Antes de análise do mérito, 

necessário enfrentamento de questões preliminares arguidas em sede de 

contestação. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT Não procede a preliminar arguida pelo Município de 

Rondonópolis/MT de ilegitimidade passiva, uma vez que a União, Estado e 

Município são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à 

saúde, sendo possível ao usuário/paciente satisfazer sua pretensão 

acionando todos, alguns ou apenas um dos Estados Federados. Por tais 

fundamentos, REJEITO A PRELIMINAR. MÉRITO A saúde da população é 

dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para 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, ainda 

mais neste caso em que há política pública previamente definida. O artigo 

196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do 

Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento. "Art. 196 CF - 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". Neste sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE 

CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM UTI À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – II) MULTA COMINATÓRIA – 

CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao Estado e/ou ao 

Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme 

previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo 

no fornecimento de tratamento médico/cirúrgico, quando se tratar de 

moléstia grave e com atendimento de urgência. A aplicação de multa 

cominatória é indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir efetividade 

em condenações de obrigação de fazer, servindo de coação legal para 

que o agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 55674/2009, Rel. DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR FORA DE 

DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO ESTADO - 

DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE DIREITO SOB 

RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - 

POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1) O direito 

à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito 

fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os 

entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de 

saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar que determina ao Estado o 

fornecimento gratuito de cirurgia à menor acometido de doença grave sem 

condições de custeá-lo. 3) Consoante entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é 

permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de 

multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 

(TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009). 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA - 

EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR BILATERAL - CRIANÇA - 

DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SAÚDE DE TODOS - NEGATIVA 

ANTE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ALEGAÇÃO DE 

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - IMPROCEDENTE - PRESENTES 

OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. Cumpre 

ao Estado promover a saúde de todo e qualquer cidadão. Não há dúvida 

que as despesas públicas devem ser planejadas, contudo, neste momento 

o interesse particular prevalece sobre o interesse público, pois, se trata 

da saúde e bem estar de uma criança, devendo sem dúvida prevalecer 

sobre todos os outros. A não realização da cirurgia, bem como do exame 

pleiteado equivale a condená-la a uma realidade lúgubre, pois, somente 

através da intervenção é que poderá aumentar suas chances de ter uma 

vida normal. (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 34916/2008, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, 3-9-2008). A respeito do tema, sábias são as palavras do 

Ministro Celso de Mello, quando da relatoria do RE-AgR 393175/RS, e que 

devem nortear e encorajar a mente do julgador quando enfrentar 

demandas desta natureza, senão vejamos: “(...) O direito público subjetivo 

à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 

assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) 

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. E tal 

exegese do art. 196 da CF é reconhecida pelo próprio Estado de Mato 

Grosso, pelo então Secretário Estadual de Saúde, ao expedir e assinar o 

Ofício nº. 0686/2009/GBSES, datado de 03/04/2009, encaminhado para a 

10ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa, em que justifica a adoção de política pública de saúde, por 

meio do Sistema Único de Saúde, em favor do também então Secretário de 

Planejamento do Estado de Mato Grosso, consoante se pode verificar pela 

leitura dos seguintes trechos da missiva: “(...) Cabe colocar que o Estado 

é responsável constitucionalmente a tutela jurisdicional da saúde de seus 

entes tutelados. (...) Como podemos observar no art. 196 da CF/88 abaixo, 

a Saúde é um direito de todos e dever do Estado, não só Estado como um 

ente federativo, mas Estado como um todo, indistintamente, assegurando o 

acesso universal e igualitário, integrando uma rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo-se um sistema único (SUS), senão vejamos 

(...). Assim, o Estado é obrigado a garantir aos seus cidadãos o acesso 

aos serviços e ações de saúde, compreendendo uma adequada 

assistência médico-hospitalar, garantindo uma maior qualidade de vida e 

evitando dissabores aos seus usuários. (...) Desta forma, o Estado deve 

arcar com o fornecimento da melhor qualidade de vida ao usuário do SUS, 

que no caso em tela é realização de cirurgia para implante coclear, desde 

que demonstrada a necessidade para a preservação da sua vida e saúde. 

(...) E foi visando dar efetividade ao direito à saúde que o legislador 

constituinte originário criou o Sistema Único de Saúde, o qual se pauta 

pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade e cuja 

organização é feita de maneira descentralizada, hierarquizada e com 

participação da população. (...) Por todo o exposto, e conforme 

informações contidas no já mencionado processo de nº. 0.319.889-2, 

devidamente arquivado nesta Pasta e disponível para consulta e qualquer 

tipo de análise, colocamos que a aquisição foi de extrema necessidade ao 
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paciente e obedeceu todos os trâmites administrativos legais, assim como 

outras diversas aquisições, estando a Secretaria Estadual de Saúde 

pronta a atender a todo e qualquer usuário do Sistema Único de Saúde 

que necessite de assistência para garantir sua melhor qualidade de vida.” 

Assim, sem sombra de qualquer dúvida se as palavras acima fossem 

confirmadas/norteadas pela adoção concreta de medida de saúde pública, 

de qualidade, eficiente e eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o 

Estado de Mato Grosso se comprometeu quando da definição de políticas 

públicas, sempre na busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da 

população, massacrada pela carga tributária que sustenta este País, 

certamente demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário 

seriam exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do 

comando constitucional, ou fazer com que cumpra com as obrigações 

prévia e claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde 

pública, sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes. 

Portanto, os requeridos não apresentaram argumentos a desconstituir a 

pretensão do autor desta ação. Consigno que o direito aqui buscado está 

amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição 

Federal. Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos 

que a parte autora (paciente) necessita de disponibilização pelo Poder 

Público do procedimento descritos na inicial: CIRURGIAS FISTULIZANTES 

ANTIGLAUCOMATOSAS EM AMBOS OS OLHOS, em virtude da doença da 

qual está acometida(a) (relatório médico anexo a inicial). Também restou 

comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal 

tratamento/medicamento. Assim é que, ao presente caso e com o 

propósito de os requeridos viabilizarem ao autor/interessado/paciente o 

tratamento mais adequado e eficaz, viabilizando-se assim o exercício de 

sua dignidade e o menor sofrimento ante a enfermidade detectada 

(relatório médico anexo a inicial), deve(m) o(s) requerido(s), então, 

cumprir(em) com a obrigação de fazer reclamada na inicial às suas 

expensas, se necessário for. Sendo, então, a saúde um direito subjetivo 

assegurado constitucionalmente e não tendo o paciente/autor, condições 

financeiras para custear o medicamento tido como necessário à 

preservação de sua saúde, impõe-se ao(s) requerido(s), conforme 

entendimento pacificado na jurisprudência e mencionado acima, possibilitar 

à par te autora (paciente)  o acesso ao necessár io 

tratamento/medicamento, sendo este indispensável à sua recuperação. 

Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, 

impende cumpri-la independentemente até mesmo de previsão 

orçamentária específica. Assim, diante do acima exposto e fundamentado, 

tenho que a procedência da presente demanda é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, por tudo o mais que consta no 

processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, 

incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1. 

CONDENO o(s) requerido(s) MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT a 

cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à 

assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se 

disponibilização pelo Poder Público o seguinte procedimento: CIRURGIAS 

FISTULIZANTES ANTIGLAUCOMATOSAS EM AMBOS OS OLHOS, 

inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao 

tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do 

medicamento/tratamento. Quanto às custas e despesas processuais, 

dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, e, cumpridas 

todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de Janeiro de 2020. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Ana Luiza Amorim Santana 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis, MT Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016087-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS (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 PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016087-61.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DIOMEDES ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se 

de Procedimento em trâmite neste Juizado Especial de Fazenda Pública. 

Analisando o feito, verifico que a noticia acerca do falecimento do autor 

desta ação, bem como, requerimento para extinção do processo com 

fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC. Conforme Manifestação da 

Defensoria Pública do Estado, noticiando a evolução para óbito em 

21/01/2020. Assim, diante do evento morte do autor e, em razão da ação 

ser de natureza personalíssima, logo, intransmissível por disposição legal, 

a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

e o faço nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Cumpridas 

eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de Janeiro de 2020. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Ana Luiza Amorim Santana Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis, MT Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012834-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MIRANDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012834-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSELI MIRANDA COSTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9099/95. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSELI 

MIRANDA COSTA contra OMNI FINANCEIRA S/A. Compulsando-se os 

autos denota-se que fora preferida decisão no id 25239077, determinando 

a emenda da petição inicial, para que a parte autora apresentasse 

comprovante de endereço. Intimada da decisão em 24.10.2019, a parte 

autora permaneceu inerte, consoante certidão id 25789193, vindo os 

autos conclusos. DISPOSITIVO Por tais considerações, e em consonância 

com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013149-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANDRE BECKER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013149-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANO ANDRE BECKER LIMA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI proposta por LUCIANO ANDRE 

BECKER LIMA contra BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Compulsando-se os autos denota-se que fora preferida decisão no id 

25388727, determinando a emenda da petição inicial, para que a parte 

autora apresentasse comprovante de endereço. Intimada da decisão em 

24.10.2019, a parte autora permaneceu inerte, consoante certidão id 

2597679, vindo os autos conclusos. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010601-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANA DE SOUZA VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010601-95.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FLORIANA DE SOUZA 

VALENTE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando 

detidamente o processo, verifico que a parte autora denuncia a 

desistência da ação, manifestando assim, o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Assim, a extinção e arquivamento do processo é 

medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 

de Janeiro de 2020. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Ana Luiza Amorim Santana Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis, MT Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010907-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010907-64.2019.8.11.0003. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: EQUIPAMENTOS 

RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente 

o processo, verifico que a parte autora denuncia a desistência da ação, 

manifestando assim, o seu desinteresse no prosseguimento do feito. 

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe. 

Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 

de Janeiro de 2020. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Ana Luiza Amorim Santana Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis, MT Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1001502-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEYDYANNE 

LUCIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ 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: 12/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 2 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001506-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VIRGINIA MARIA 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA MAGALHAES 

SANTOS GAKIYA, NADIA FERNANDES RIBEIRO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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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: 12/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011528-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROCHA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA OAB-MT 16.334 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/05/2020 ÀS 

15:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011915-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472, DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 10/12/19 

ÀS 13:00HORAS NESTE JUÍZO, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010944-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON RODRIGUES DA SILVA 02212428138 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1010944-91.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 877,46 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE 

FIGUEIREDO, 2719, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-155 POLO PASSIVO: Nome: ALISSON RODRIGUES DA SILVA 

02212428138 Endereço: RUA DOS ARTISTAS, n 1277, AUTO PEÇAS E 

MECANICA SILVA -(66) 9 9995-1946, JARDIM NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-297 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO 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 descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 05/11/2019 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS/MT, 24 de setembro de 

2019. (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010917-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BARBOSA JUNIOR 00485338157 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. JORDÂNIA 

BARCELO OAB-MT 19.722 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 05/11/19 ÀS 

14:50HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011581-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EURIPEDES BARSANULFO DANTAS (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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/11/2019 ÀS 

08:50HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010940-54.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V C SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora da audiência Conciliação designada para o dia 

05/11/2019 - Hora: 15:30 a ser realizada na Sala: Conciliação período 

vespertino, a ser realizada na sede do juízo, no endereço abaixo indicado. 

Endereço: Av. Rio Branco, nº. 2299, Jardim Guanabara Rondonópolis - MT, 

C E P :  7 8 . 7 1 0 - 9 0 1  T e l e f o n e :  ( 6 6 )  -  3 4 1 0  6 1 0 0  

E-mail:ron.7varacivel@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR. NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA QUERENDO, NO PRAZO 

DE DEZ DIAS, APRESENTAR RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR, UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013441-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LUCIO DA 

SILVA DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA QUERENDO, NO PRAZO DE 

DEZ DIAS, APRESENTAR RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014512-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA, 

QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS APRESENTAR RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014512-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, DR, JOÃO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 

DEZ DIAS APRESENTAR RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014676-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(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 DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. CLOVIS DOS 

SANTOS CUSTODIO JUNIOR DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA 

QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ DIAS APRESENTAR RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010440-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO QUEIROZ 

OAB-MT 23.393 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 19/12/19 ÀS 09:20HORAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004002-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENAL TEXTIL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE KARINA ZIMATH OAB - SC31990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LOUISE KARINA 

ZIMATH OAB-SC 31.990 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 13/05/2020 ÀS 

08:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (REQUERENTE)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA SOFIA LEITE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001536-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO POLO PASSIVO: ISADORA 

SOFIA LEITE PEREIRA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 13/05/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MURTINHO KIRSCHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001551-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALICE MURTINHO 

KIRSCHNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: AVON COSMETICOS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014288-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA (REQUERIDO)

J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014288-80.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCO AURELIO 

MARIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOTERLENE LOPES DE 

MORAES POLO PASSIVO: J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE 

MAQUINAS LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

da parte AUTORA, para manifestação quanto a citação negativa para 

AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA. Rondonópolis/MT, 3 de fevereiro de 

2020/JAF (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DA SILVA GOMES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001556-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAYANNE DA 

SILVA GOMES MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001562-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEIDE ALVES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 13/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NOGUEIRA DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1001565-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

NOGUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 13/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001568-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENIS FELICIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI POLO 

PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. 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 matutino Data: 

13/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898682 Nr: 4917-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NOVAES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: taís boeira do nascimento - 

OAB:

 Procedo com a intimação do patrono do beneficiário para, no prazo de 10 

dias, comprovar o pagamento do valor residual de R$750,00 referente à 

transação penal firmada em audiência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011331-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FARIAS DA SILVA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011331-09.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ALINE 

FARIAS DA SILVA FERRAZ Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012002-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012002-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE WILSON DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c 

indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta por JOSE 

WILSON DE SOUSA em face de TELEFONICA BRASIL S/A, MOVEL, 

objetivando declaração de inexistência do debito e indenização por danos 

morais. Aduz a parte Reclamante, em síntese, que solicitou o 

cancelamento dos contratos que mantinha com a reclamada no mês de 

setembro/2018 e janeiro/2019 tendo realizado o pagamento de todos os 

débitos, contudo, teve o seu nome negativado em 25/05/2019, a mando da 

empresa reclamada por um suposto debito no valor de R$219,33 

(duzentos e dezenove reais e trinta e três centavos). Fundamento e 

decido. Preliminares. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA DEMANDA Deixo de acolher a preliminar, vez que, 

consta nos autos (evento 25054536) documentos suficientes à instrução 

da demanda. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista que conforme o relato inicial o Autor buscou a 

solução na esfera administrativa, contudo não obteve êxito, por outro lado, 

consigna-se que a prestação jurisdicional não está condicionada ao 

esgotamento da via administrativa. Mérito. 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. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova no evento 

25637379, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise dos autos verifico que parcial razão 

assiste ao Reclamante, uma vez que a Reclamada sequer impugnou os 

comprovantes de pagamentos acostados nos eventos 24671319 e 

24671320, bem como, os números de protocolos de atendimento 

20185417199108,20185194226334 e 20195331465170, nem mesmo 

trouxe aos autos os áudios de suas gravações, a fim de desconstituir as 

alegações da parte autora. Portanto, efetuado o pedido de cancelamento, 

e não cumprido pela reclamada, a declaração de inexistência dos débitos 

cobrados indevidamente é medida que se impõe. Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. 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. No caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente 

deferida; b) determinar o cancelamento dos serviços contestados, 

declarando inexistente o débito no valor de R$219,33 (duzentos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 93 de 530



dezenove reais e trinta e três centavos) e c) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 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). 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015726-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT27163/O (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015726-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, 

verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, manifestando 

assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto 

que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito 

sem a necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010711-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (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:

FABRICIO JOSE POLETTI FREDERICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010711-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

FABRICIO JOSE POLETTI FREDERICO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. A parte autora requereu ainda, a suspensão do processo 

até o cumprimento integral da obrigação, tal pedido resta prejudicado, uma 

vez que não se coaduna com o princípio da celeridade o qual norteia os 

juizados especiais. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO do presente no 

evento 27483011, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012797-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012797-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIONIS MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por DIONIS MONTEIRO DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante pleiteia indenização por 

danos morais decorrentes de negativação indevida. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (tela de cadastro, tela de debito, tela de endereço, histórico 

de pagamento e faturas), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. A prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 
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tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014007-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014007-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada 

suscitou preliminar de falta de interesse. Em análise aos autos verifica-se, 

que não se mostra configurada a alegada falta de interesse de agir. Pois, 

o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da 

ação em face do postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Por outro lado, a ação proposta é útil e necessária (adequada) ao 

provimento jurisdicional reclamado, estando presente, pois, o interesse 

processual da parte autora. A ausência de documento extraoficial do SPC 

ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos 

previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminares afastadas. Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em comento, 

a parte autora visa a declaração de inexistência do débito cadastrado em 

seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu, bem 

como a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, uma vez que, nunca contratou os serviços do banco 

reclamado. Pois bem, Em análise ao caderno processual, ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre a parte reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudesse comprovar inequivocamente a 

contratação dos serviços, tais como: cópia do contrato contendo a 

assinatura da parte reclamante, entretanto, assim não o fez. Quanto a 

declaração de inexistência de relação jurídica entendo que merece ser 

acolhida, visto que, embora o banco reclamado tenha alegado a existência 

de relação jurídica entre as partes, não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. In casu, competia a parte reclamada provar que os 

valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2018). Dessa forma, 

restando evidenciada a conduta negligente da parte reclamada em seu 

agir, deve ser condenada ao pagamento à parte autora de indenização 

para reparação pelos danos morais advindos de sua conduta ilícita. 

Quanto aos danos morais. In casu, o dano moral existiu, porque as demais 

inscrições apontadas não são preexistentes à negativação questionada 

neste feito. São negativações posteriores à inscrição da dívida 

questionada nesta ação. Logo, o dano moral ocorreu. Nesse sentido: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃOINDEVIDAS COMPROVAÇÃO DANO MORAL 

IMPERTINÊNCIA PREEXISTÊNCIA DEOUTRAS INSCRIÇÕES SÚMULA 385, 

DO C. STJ RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto tenha demonstrado a 

parte autora o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, ou seja, a cobrança indevida realizada pela ré, 

culminando na inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito, 

correta mesmo era a imposição da parcial procedência do pedido, vez que 

não cabe indenização por dano moral quando preexistentes outras 

inscrições que bem demonstram sua impontualidade e estado de 

inadimplência. V.U. (Apelação nº 1002098-07.2018.8.26.0358- 31ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel.: Paulo Ayrosa. 

Data Julgamento: 27 de março de 2019). Ademais, não há que se falar na 

aplicação da súmula nº 385 do STJ diante da existência de negativações, 

todavia, em datas posteriores à discutida nos autos, presumindo-se, 

portanto, todas indevidas. Destarte, em relação ao quantum de 

indenização a título de danos morais, reconheço como suficiente à 

reparação do dano, por sua extensão e pelas condições financeiras e 

sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, arbitro o 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por se tratar de responsabilidade 

civil extracontratual, a quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir 

do presente arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês desde a data do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inicial em consequência; 1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

desconstituição dos débitos em discussão, no valor de R$ 98,86 (noventa 

e oito reais e noventa e seis centavos); 2. CONDENAR a parte reclamada 

solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, 

contados da citação; Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Rondonópolis-MT Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012526-29.2019.8.11.0003

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:

ROZIMEIRE APARECIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012526-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: ROZIMEIRE 

APARECIDA FERREIRA Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o feito, observo 

que a requerente/exequente quedou-se inerte, não promovendo os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, haja vista que mesmo intimado 

para informar o novo endereço da parte requerida não o fez até a 

presente data, consoante se verifica em registro nos autos. Portanto, a 

extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o 

desinteresse da parte em prosseguir com o feito. Por tais considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito e o faço nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada em julgado, intimem-se 

as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012854-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012854-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por DOURIVAL SOUZA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Preliminar. 

Incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de 

realização de perícia técnica. A preliminar não merece guarida, pois, a 

princípio, não se vislumbra a necessidade de realização de perícia ou 

vistoria técnica, para o escorreito julgamento da ação. Passo a análise do 

Mérito A parte Autora alega que a reclamada lhe imputou duas faturas 

referentes a recuperação de consumo sob a alegação de irregularidade 

no medidor (gato), sendo uma, no valor de R$ 1.717,48 (mil setecentos e 

quarenta e oito reais) e outra, no valor de R$ 8.701,87 (oito mil setecentos 

e um reais e oitenta e sete centavos), relata que não possui condições de 

pagar tais débitos, bem como, não consumiu tais valores. Afirma, que 

procurou o Procon para a solução da questão, todavia, sem êxito. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. A reclamada em sede de contestação 

aduziu que não há irregularidade na cobrança, pois, se trata de 

recuperação de consumo, decorrentes dos meses que foram computados 

a menor. Dessa forma, afirma ser o valor condizente com o real consumo 

utilizado pelo Requerente. Diante da não concordância da parte 

Reclamante, cabia à parte Reclamada comprovar a regularidade do débito, 

apresentando o TOI- (termo de ocorrência e inspeção), registrando a 

irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações. 

Ônus do qual não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Ademais, cumpre destacar que cabe à Reclamada o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há porque imputar ao consumidor o ônus de eventual 

irregularidade no medidor, pois não é razoável que permaneça 

comodamente por meses sem verificar os medidores e depois venha por 

todo esse tempo proceder revisão do faturamento que alcança valores 

significativos. Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica 

quem tem de provar que o fato danoso ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, 

pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação 

de suas alegações. Dessa forma, considerando a nulidade da cobrança 

em desfavor do Autor, deve ser declarada a inexistência do respectivo 

débito. No que tange ao pleito por danos morais, tenho que este merece 

juízo de procedência, haja vista que restou demonstrado nos autos a 

inclusão indevida do nome do autor no rol dos inadimplentes em razão do 

debito indevido discutido nos autos. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar inexistentes os 

débitos referentes a recuperação de consumo nos valores de R$ 1.717,48 

(mil setecentos e dezessete reais e quarenta e centavos) e R$ 8.701,87 

(oito mil setecentos e um reais e oitenta e sete centavos); b) CONDENAR, 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito 

(SPC/Serasa) determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante nos seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012657-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012657-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIVALDO SANTOS DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente 

uma negativação no valor total de R$ 177,54 (Cento e setenta e sete reais 

e cinquenta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 01.02.2018. Assim, postula a declaração de inexistência do 

débito e ser indenizada pelos danos decorrentes da referida restrição. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos e 

histórico de consumo onde existem todos os dados da parte reclamante, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos 

documentos acostados, não restam dúvidas sobre a existência de 

contratação e da existência dos débitos em discussão. Necessário ainda 

destacar que há histórico de consumo, bem como, leituras confirmadas 

realizada na unidade consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA 

? DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INSCRIÇÃO EM SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à 

indenização por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de 

consumo de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, 

não comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 177,54 (Cento e setenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos), corrigidos desde o vencimento, 

valor referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais 

considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido 

contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao pagamento da fatura em 

R$ 177,54 (Cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 

cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o 

efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do 

vencimento das faturas. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012758-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012758-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente 

uma negativação no valor total de R$ 84,74 (Oitenta e quatro reais e 

setenta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

01.10.2016. Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser 

indenizada pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos e histórico de 

consumo onde existem todos os dados da parte reclamante, comprovando 

a contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na 

unidade consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 97 de 530



prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INSCRIÇÃO EM SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à 

indenização por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de 

consumo de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, 

não comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 84,74 (Oitenta e quatro reais 

e setenta e quatro centavos), corrigidos desde o vencimento, valor 

referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em R$ 84,74 (Oitenta e quatro 

reais e setenta e quatro centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011078-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011078-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de ÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares alegada pelo Reclamado 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, vez que nunca contraiu dívidas com esta. 

Em contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da 

demanda, aduzindo que parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 

99634-9226, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, oportunidade 

em que juntou documentos, (relatório de chamadas, telas de sistemas com 

vasto histórico de pagamentos, tela de débito, dados cadastrais), em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes e consequente 

débito. A prova produzida em contestação (relatório de chamadas, telas 

de sistemas com vasto histórico de pagamentos, tela de débito, dados 

cadastrais) demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a parte autora 

não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à notificação 

prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no 

art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual 

irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não é de 

responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua parcial procedência no valor de R$155,91 (cento e cinquenta e cinco 

reais e noventa e um centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência 

dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento 

do débito em discussão no valor de R$ 155,91 (cento e cinquenta e cinco 

reais e noventa e um centavos), corrigido pelo INPC a partir do efetivo 
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vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013276-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLER SABRINA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013276-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELLER SABRINA NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo nº 

1013276-31.2019.8.11.0003 Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando 

a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a parte reclamante 

que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão 

de débito indevido. Informa que se refere a referente três negativações no 

valor de R$ 144,85 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em (01.04.2015); R$ 

167,14 (Cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em (05.05.2015) e R$ 55,23 (Cinquenta e 

cinco reais e vinte e três centavos),inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em (29.05.2015). Assim, postula a declaração de inexistência do 

débito e ser indenizada pelos danos decorrentes da referida restrição. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou documentos e 

histórico de consumo onde existem todos os dados da parte reclamante, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Ademais, pelos 

documentos acostados, não restam dúvidas sobre a existência de 

contratação e da existência dos débitos em discussão. Necessário ainda 

destacar que há histórico de consumo, bem como, leituras confirmadas 

realizada na unidade consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA 

? DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? 

INSCRIÇÃO EM SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à 

indenização por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de 

consumo de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, 

não comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 367,22 (Trezentos e 

sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), corrigidos desde o 

vencimento, valor referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais 

considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido 

contraposto e CONDENO a parte Reclamante ao pagamento da fatura em 

R$ 367,22 (Trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), 

cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o 

efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do 

vencimento das faturas. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013729-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SAMUEL SOUSA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 169,33 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e três 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 23.05.2019, 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 169,33 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e três 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 169,33 (Cento e sessenta e 

nove reais e trinta e três centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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REQUERENTE: JOSIEL LIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a 

empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o nome 

negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de R$ 

78,30 (setenta e oito reais e trinta centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 27.11.2018, referente a débitos que desconhece. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 78,30 (setenta 

e oito reais e trinta centavos), valor que se encontra inadimplente, sem 

notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 78,30 (setenta e oito reais e trinta centavos),desde o vencimento, 

de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013711-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WIRGNE RYCHARD DOURADO DUARTE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013711-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WIRGNE RYCHARD DOURADO DUARTE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por WIRGNE 
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RYCHARD DOURADO DUARTE CAMPOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, objetivando declaração de inexistência de debito e 

indenização por danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise 

das preliminares arguidas pela reclamada. Preliminares - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada 

a prestação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. - INÉPCIA 

DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL O documento acostado 

pela parte Reclamante é suficiente para a análise da demanda. Indefiro a 

preliminar. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. O 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que não manteve relação comercial com esta. No mérito, a 

Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a inserção 

do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de 

forma regular em decorrência do não adimplemento de seus débitos, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido autoral é parcialmente procedente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que as “faturas” isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ R$1.010,30 (Um mil, dez reais e trinta centavos) 

objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento. 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013683-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013683-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 128,63 (Cento e vinte e oito reais e sessenta e três 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26.07.2015 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 
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inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 128,63 (Cento e vinte e oito reais e sessenta e três 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 128,63 (Cento e vinte e oito 

reais e sessenta e três centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012410-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012410-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAINY CRISTINA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 86,84 (Oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 28.05.2017 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 
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obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 86,84 (Oitenta 

e seis reais e oitenta e quatro centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 86,84 (Oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012778-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012778-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOCELINO TOBIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 160,10 (Cento e sessenta reais e dez centavos), inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito em 01/04/2018 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 
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comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 160,10 (Cento 

e sessenta reais e dez centavos), valor que se encontra inadimplente, 

sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 160,10 (Cento e sessenta reais e dez centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013282-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GIOVANI DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013282-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THALISSON GIOVANI DO CARMO OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 261,52 (duzentos e sessenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 09.08.2018, referente a débitos que desconhece. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 
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sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por 

tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo 

requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014387-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014387-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBSON FERNANDES RODRIGUES LEMES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Compulsando detidamente os autos verifico que as partes se compuseram 

amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 

28265255 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013044-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013044-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 177,46 (Cento e setenta e sete reais e 

quarenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17.03.2019 referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 
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a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 177,46 (Cento e setenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 177,46 (Cento e setenta e 

sete reais e quarenta e seis centavos), desde o vencimento, de acordo 

com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013152-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013152-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA DA SILVA REIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a 

empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 67,22 (sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 11.06.2015 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 
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Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 67,22 

(sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 67,22 (sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013228-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSELI SOCORRO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 79,98 (Setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 10.09.2016 referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 
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alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 79,98 (Setenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 79,98 (Setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 

43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013247-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA LIMA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a 

empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 73,37 (Setenta e três reais e trinta e sete centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 26.02.2017 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 
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histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 73,37 (Setenta 

e três reais e trinta e sete centavos), valor que se encontra inadimplente, 

sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 73,37 (Setenta e três reais e trinta e sete centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013264-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAIANA GUSMAO VITOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a 

empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o nome 

negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de R$ 

136,21 (Cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 08.08.2016 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 
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INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 136,21 (Cento 

e trinta e seis reais e vinte e um centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 136,21 (Cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011506-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES GOUVEIA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, no importe de R$ 137,86 (cento e trinta e sete 

reais e oitenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 15/07/2019, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

137,86 (cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 137,86 (cento e trinta e sete reais e oitenta e 

seis centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014239-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KEILA VEIGA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

VIVO S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, no 

importe de R$ 138,94 (cento e trinta e oito reais e noventa e quatro 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17.06.2018, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

138,94 (cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), valor que 

se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 138,94 (cento e trinta e oito 

reais e noventa e quatro centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013647-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON SANTOS DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013647-92.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: JUDSON SANTOS DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

VIVO S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome 
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inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, no 

importe de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos), inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito em 26/06/2017, tendo como credora a 

empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de Plano pós pago e demais serviços de 

telefonia, sendo que a parte reclamada acosta os seguintes documentos: - 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte 

autora; -Contrato de permanência assinado pela parte autora. - 

Documentos pessoais apresentados na contratação. A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de 

telefonia. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das cobranças 

da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011503-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DEISE FERREIRA SAMPAIO (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011503-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIANA DEISE FERREIRA SAMPAIO REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 26024113) juntada aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012388-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012388-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAIANE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente 

por dívida, no importe de R$ 172,51 (Cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

12/01/2017, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 
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elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

172,51 (Cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), valor 

que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 172,51 (Cento e setenta e 

dois reais e cinquenta e um centavos), desde o vencimento, de acordo 

com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012958-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES SCARAMAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VILA REAL SOARES OAB - PR90127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012958-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAELA ALVES SCARAMAL REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes 

se autocompuseram, conforme termo (ID N. 26699153) juntada aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012811-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.A. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012811-22.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: TIAGO MACHADO REQUERIDO: M.E.A. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo (ID N. 26600314) 

juntada aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011512-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011512-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO FERREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 
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com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo à análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Alega a parte reclamante que teve o nome negativado pela 

reclamada, sendo uma negativação no importe de R$ 280,07 (duzentos e 

oitenta reais e sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 08/09/2017 referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

além da declaração do contrato em questão, além da inexistência dos 

débitos e indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

e acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi 

procedida de contratação direta dos serviços de telefonia da empresa, a 

reclamada acosta gravação DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO e telas 

sistêmicas. Insta pontuar, que todas as informações são confirmadas de 

forma reiterada, fica nítido que foi adquirido os serviços da reclamada, 

sendo incontestável que o promovente contratou o plano da operadora. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação pessoal e utilizou os serviços da reclamada, em contrapartida 

a autora não prova a quitação da dívida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 280,07 

(duzentos e oitenta reais e sete centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 280,07 (duzentos e oitenta reais e sete centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012393-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012393-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA DE LIMA ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 80,31 (Oitenta reais e trinta e um centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 24.05.2019 referente a débitos que desconhece. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração do contrato em questão, além da inexistência 

dos débitos e indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

e acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi 

procedida de contratação direta dos serviços de telefonia da empresa, a 

reclamada acosta gravação DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO e telas 

sistêmicas. Insta pontuar, que todas as informações são confirmadas de 

forma reiterada, fica nítido que foi adquirido os serviços da reclamada, 

sendo incontestável que o promovente contratou o plano da operadora. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação pessoal e utilizou os serviços da reclamada, em contrapartida 

a autora não prova a quitação da dívida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela parte 
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Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 80,31 (Oitenta 

reais e trinta e um centavos), valor que se encontra inadimplente, sem 

notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 80,31 (Oitenta reais e trinta e um centavos), desde o vencimento, de 

acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013350-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AKILA LORITANY FIGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013350-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AKILA LORITANY FIGUEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCARD S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 125,62 (cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

07/07/2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem uma inserção 

posterior, insta pontuar, que a existência de outros registros posteriores 

em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 
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os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 125,62 (cento e 

vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 07/07/2019, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010718-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010718-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERIVALDO JOSE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor de R$ 38,88 (Trinta e oito reais e oitenta e oito 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 18.04.2019. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 38,88 (Trinta e oito reais e 

oitenta e oito centavos), corrigidos desde o vencimento, valor referente ao 

total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 38,88 (Trinta e 

oito reais e oitenta e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 
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da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012666-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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: 1012666-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ CAMPOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 157,34 (Cento e cinquenta e sete reais e 

trinta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

10.05.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 157,34 (Cento e 

cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 10.05.2019, discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010904-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA CRISTIANE BOFF (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010904-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIDNEIA CRISTIANE BOFF REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c indenização por danos morais promovida em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a 

parte autora alega ter recebido revisão de faturamento referente no valor 

total de R$ 341,97 (Trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete 

centavos), com vencimento em 30.06.2019, e por suposta irregularidade 

capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter dado causa. 

Requer a inexigibilidade da fatura em questão, enquanto perdurar a lide, o 

que foi deferido pelo juízo em sede de tutela antecipada. Ao final a parte 

autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e dos 

faturamentos lançados pela suposta irregularidade, além da condenação 

da requerida a indenização por danos morais. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem 

definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1.O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 

2.Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3.Havendo demonstração de cobrança em valor 

superior à media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da 

aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas. 4.A 

parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve 

o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, 

não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por tudo que consta dos 

autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de 

justificar a recuperação de consumo lançada contra o requerente, sendo 

por assim indevida. Insta salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança 

retroativa, todavia as cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade 

estabelecendo seu funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos 

meses posteriores são devidas por representar o real consumo da parte. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Por fim, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR inexigível o débito da 

recuperação de consumo no importe de R$ 341,97 (Trezentos e quarenta 

e um reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 30.06.2019. 

Confirmo a tutela antecipada ID n. 24202470. Outrossim, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer 

ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou seus prepostos, capazes de 

gerar o dano moral. 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. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012023-08.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1012023-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFFERSON ADRIANO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais proposta por JEFFERSON ADRIANO DOS SANTOS em 

face de BANCO BRADESCARD S.A , em apertada síntese, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, um débitos, no importe de R$ 1.007,31 (um mil e 

sete reais e trinta e um centavos, inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 01/01/2018,, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de CARTÃO DE CRÉDITO, sendo que a parte reclamada acosta 

os seguintes documentos: - PROPOSTA DE ADESÃO, assinada pelo autor; 

- RG e CPF apresentados na contratação; - Faturas do cartão. A empresa 

acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os 

serviços bancários. A empresa comprovou a utilização de seus serviços 

e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010908-49.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010908-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDNA APARECIDA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais 

promovida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a parte autora alega ter recebido revisão de faturamento 

referente no valor total de R$ 10.358,68 (Dez mil, trezentos e cinquenta e 

oito reais e sessenta e oito centavos), com o vencimento para o dia 

20/09/2019, e por suposta irregularidade capaz de causar faturamento 

inferior ao qual aduz não ter dado causa. Requer a inexigibilidade da 

fatura em questão, enquanto perdurar a lide, o que foi deferido pelo juízo 

no mov. 06. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de inexistência 

dos débitos e dos faturamentos lançados pela suposta irregularidade, 

além da condenação da requerida a indenização por danos morais. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A demandada 

estava pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo), deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, 

abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 
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ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida dos autos, 

verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na 

norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na presença do 

consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora 

(ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL 

visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, in 

verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa 

prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do 

fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem 

observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo 

unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo 

por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. 

Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 

27/05/2009).” Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução 

nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso vem definindo: Recurso Inominado nº 

0068099-85.2013.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura Recorrida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Data do Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - 

CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO 

INMETRO. COBRANÇA INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - 

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA 

INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É legítima a cobrança de 

recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de 

aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela 

Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 

1.O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, 

devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme 

dispõe o artigo 22 do CDC. 2.Constatada a irregularidade do procedimento 

de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3.Havendo 

demonstração de cobrança em valor superior à media de consumo da 

unidade, sem provas da regularidade da aferição, torna-se necessária a 

retificação das faturas questionadas. 4.A parte reclamante, apesar de ter 

sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação 

ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a configuração do dano moral é 

necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por 

assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não 

comprova suas alegações a ponto de justificar a recuperação de 

consumo lançada contra o requerente, sendo por assim indevida. Insta 

salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as 

cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade estabelecendo seu 

funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos meses posteriores são 

devidas por representar o real consumo da parte. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Por fim, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para DECLARAR inexigível o débito da recuperação de consumo 

no importe de R$ 10.358,68 (Dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos), com o vencimento para o dia 20/09/2019. 

Confirmo a tutela antecipada ID n. 24232605. Outrossim, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer 

ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou seus prepostos, capazes de 

gerar o dano moral. 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. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013524-94.2019.8.11.0003
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MOISES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013524-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MOISES MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MOISES MACHADO em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares alegada pelo Reclamado diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. O Reclamante 

propôs a presente ação objetivando a declaração de inexistência de 

débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que entende ter 

sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

desconhece o débito e o suposto contrato. Em contestação, a parte 

Reclamada requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, (gravação do áudio da contratação, faturas e relatório 

de chamadas), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. Pois bem, a prova produzida em contestação 

(gravação do áudio da contratação, faturas e relatório de chamadas) 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 121 de 530



entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua parcial 

procedência no valor de R$ 136,09 (cento e trinta e seis reais e nove 

centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, 

deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e 

procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 136,09 (cento e trinta e seis reais e nove centavos), corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação; 2- Indefiro o pedido de condenação 

por litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte 

autora. 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010682-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SUZINI GORZONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010682-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

ALINE SUZINI GORZONI Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, proposta por CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I 

em face de ALINE SUZINI GORZONI. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credora do valor de R$ 3.782,94 (três mil setecentos e 

oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), oriundo de cobranças 

condominiais devidas pela ré. Designada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada, regularmente 

citada e intimada para o ato por oficial de justiça, conforme certificado no 

ID n. 26330562. Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, REVEL, o que impõe a aplicação da regra processual descrita no 

art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão de cobrança posta na 

demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA: CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de 

R$ 3.782,94 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos), acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 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. Intimem-se a parte autora através do seu patrono e a Ré por 

correspondência com aviso de recebimento. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013505-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ADRIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013505-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TIAGO ADRIANO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TIAGO ADRIANO 

RODRIGUES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares alegada pelo 

Reclamado diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que desconhece o débito e o 

suposto contrato. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(gravação do áudio da contratação), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. A parte reclamante 

apresentou impugnação, requerendo a declaração de incompetência do 

juizado em razão da necessidade realização de perícia, nesta feita, resta 

prejudicada a alegação, vez que as provas nos autos são suficientes à 

solução da controvérsia. Pois bem, a prova produzida em contestação 

(gravação do áudio da contratação) demonstra a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 
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empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua parcial procedência no valor de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois 

reais e oitenta e um centavos). No caso, havendo outros valores 

pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via 

própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido 

na petição inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência 

dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento 

do débito em discussão no valor de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois 

reais e oitenta e um centavos), corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013515-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES FERREIRA BIASUS (REQUERENTE)

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 NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013515-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAMIRES FERREIRA BIASUS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

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 TAMIRES FERREIRA BIASUS em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, 

objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Em contestação a Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, 

em decorrência de cessão de direitos creditórios do Banco CBSS, com 

documentos, (termo de retirada do cartão, Proposta de adesão – Cartão IBI 

devidamente assinada acompanhado de documentos pessoais 

consignados no momento da contratação, foto, Termo de Cessão de 

Créditos, faturas, notificação do Serasa e outros). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Tem-se que não há como se 

acolher a pretensão do Autor. 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 o Autor firmou contrato de 

prestação de serviços, restando faturas em aberto, o que legitimou a 

cobrança. 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. 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013261-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013261-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TELMA CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TELMA CORREA DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares alegada pelo Reclamado 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. A parte Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que desconhece o débito e o 

suposto contrato. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(gravação do áudio da contratação e histórico de chamadas), em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes e consequente 

débito. Pois bem, a prova produzida em contestação (gravação do áudio 

da contratação e histórico de chamadas) demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que 

se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 
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Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de 

prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é 

de se concluir pela sua parcial procedência no valor de R$ 153,83, (cento 

e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos). No caso, havendo 

outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se 

socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao 

objeto discutido na petição inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é 

de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido 

contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com 

o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 1- Opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$153,53 

(cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação; 2- Indefiro o pedido de condenação 

por litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte 

autora. 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013547-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILK DOS SANTOS VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013547-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONAILK DOS SANTOS VALE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JONAILK DOS SANTOS VALE em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares alegada pelo Reclamado diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por 

danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que desconhece o débito e o suposto contrato. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (gravação do áudio da 

contratação e faturas), em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes e consequente débito. Pois bem, a prova produzida em 

contestação (gravação do áudio da contratação e faturas) demonstra a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua parcial 

procedência no valor de R$ 121,03 (cento e vinte e um reais e três 

centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, 

deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido 

contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e 

procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 

1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a 

parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de 

R$ 121,03 (cento e vinte e um reais e três centavos), corrigido pelo INPC a 

partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação; 2- Indefiro o pedido de condenação por 

litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte 

autora. 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. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013332-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADILA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

GABRIELA PILAU DE ABREU (REQUERENTE)

ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013332-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANO FELIPE GROFF FUNCK, GABRIELA PILAU DE 

ABREU, NADILA GOMES PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 27728691) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012942-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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 NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012942-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUANNA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II , em apertada síntese, afirma a parte requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por duas dívidas que totalizam R$ 1.197,57(mil cento e 

noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), inscritos nos órgãos 

de proteção ao crédito em 30/11/2017, tendo como credora a empresa 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Extrato SERASA; - 

FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, da qual a 

mesma é titular do cartão com numeração 6281.67**.****.3437; - Faturas 

do cartão de Crédito. A empresa acosta documentos que comprovam que 

a parte realizou contratação pessoal e que é regular detentora da cessão 

da dívida. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida o autor não comprova o pagamento das cobranças da 

empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013188-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA BETINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013188-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANUBIA BETINA RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 18/08/2016, referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 
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em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 120,93 (cento 

e vinte reais e noventa e três centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013344-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY APARECIDA DE MELLO (REQUERIDO)

ROQUE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013344-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: SUELY APARECIDA DE MELLO, 

ROQUE DE LIMA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as 

partes se autocompuseram, conforme termo (ID N. 27461292) juntado aos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014233-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA GLECIANE FERREIRA (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 - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014233-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AURORA GLECIANE FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de reclamação proposta por AURORA GLEICIANE FERREIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, objetivando declaração de 
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inexistência de debito e indenização por danos morais. Por ordem 

cronológica, passo a análise da preliminar arguida pela reclamada. 

Preliminar. - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL O 

documento acostado pela parte Reclamante é suficiente para a análise da 

demanda. Indefiro a preliminar. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame 

do mérito. A parte Reclamante propôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por 

danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que não manteve relação comercial com esta. No 

mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a 

inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular em decorrência do não adimplemento de seus 

débitos, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as telas sistêmicas 

apresentadas não contém informações suficientes à comprovar a relação 

jurídica entre as partes e o consequente débito. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no 

presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. 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$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim 

de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.162,74(mil, cento 

e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) objeto da lide; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013257-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FLORENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013257-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDVALDO FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 98,69 (noventa e oito reais e sessenta 

e nove centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/12/2018,, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 
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parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 98,69 

(noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 98,69 (noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001195-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEO SANTOS DA SILVA OAB - 029.345.341-11 (REPRESENTANTE)

VALESKA PEDROSO DE MATTOS OAB - 042.829.741-25 

(REPRESENTANTE)

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001195-16.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: VALESKA PEDROSO DE MATTOS, MARINEO SANTOS 

DA SILVA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes 

se autocompuseram, conforme termo (ID N. 28484392) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ESTRELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014180-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDER ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 
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R$ 148,79 (Cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 13.11.2017, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 148,79 (Cento e quarenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 148,79 (Cento e quarenta e 

oito reais e setenta e nove centavos), desde o vencimento, de acordo com 

a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014155-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LAURENTINO HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014155-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NATALIA LAURENTINO HONORIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 175,01 (Cento e setenta e cinco reais e um centavo), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 29.07.2019, referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 
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preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 175,01 (Cento 

e setenta e cinco reais e um centavo), valor que se encontra inadimplente, 

sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 175,01 (Cento e setenta e cinco reais e um centavo), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014157-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014157-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WESLEY MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 160,05 (Cento e sessenta reais e cinco centavos),inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em 09.08.2018, referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 
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consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 160,05 (Cento 

e sessenta reais e cinco centavos), valor que se encontra inadimplente, 

sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 160,05 (Cento e sessenta reais e cinco centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014308-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOABE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 302,52 (Trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito em 18.03.2017,, referente a débitos 

que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 
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razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 302,52 (Trezentos e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 302,52 (Trezentos e dois 

reais e cinquenta e dois centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013649-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEYTON JUNIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLEYTON JUNIO PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares alegada pelo Reclamado 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. A parte Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que desconhece o débito e o 

suposto contrato. Em contestação, a parte Reclamada requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(gravação do áudio da contratação, faturas e histórico de chamadas), em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequente débito. Pois bem, a prova produzida em contestação 

(gravação do áudio da contratação, faturas e histórico de chamadas) 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 
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mas sim do órgão de proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da 

existência do serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua parcial 

procedência no valor de R$ 276,15, (duzentos e setenta e seis reais e 

quinze centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos 

pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, e: 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão no valor de R$276,15, (duzentos e setenta e seis reais e 

quinze centavos), corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2- 

Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013654-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILSON MANESCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a 

empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o nome 

negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de R$ 

74,08 (Setenta e quatro reais e oito centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 09.10.2017, referente a débitos que desconhece. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 74,08 (Setenta 

e quatro reais e oito centavos), valor que se encontra inadimplente, sem 

notícias nos autos de quitação. Considerando a validade do débito 

constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 133 de 530



DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 74,08 (Setenta e quatro reais e oito centavos), desde o vencimento, 

de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013214-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013214-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAYARA GONCALVES COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de MÉRITO. 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de 

indenização por danos morais e materiais, promovida em face de BANCO 

BRADESCO requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade de um débito 

no importe de R$ 1.816,39 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e 

nove centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

06/07/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem três inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 
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enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 1.816,39 (um mil, 

oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 06/07/2016., discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014460-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS REIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014460-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANO DOS REIS ALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 59,99 (Cinquenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

06.05.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem uma inserção 

posterior, insta pontuar, que a existência de outros registros posteriores 

em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 
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MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 59,99 (Cinquenta 

e nove reais e noventa e nove centavos), inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito em 06.05.2019, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013708-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATAN WESLEI CARRASCO PEDROSO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por JONATAN 

WESLEY CARRASCO PEDROSO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pela reclamada. Preliminares. DA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao 

caso concreto se trata de matéria de mérito, e não de preliminar como fora 

abordado. Situação essa que será analisada em momento posterior. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar, uma vez que, o documento acostado pela parte 

Reclamante ser suficiente para a análise da demanda. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. A parte Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que não possui 

débitos com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de 

danos morais, visto que a inserção do nome do Reclamante nos órgãos 

protetivos de crédito foi efetuada de forma regular em decorrência do não 

adimplemento de seus débitos, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as 

provas acostadas (fatura e relatório) são insuficientes, bem como, as 

telas sistêmicas apresentadas estão ilegíveis, inservíveis então à 

comprovar a relação jurídica entre as partes e o consequente débito. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 208,88 (duzentos e oito reais e oitenta e oito 

centavos) objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento. 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 
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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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015616-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLLAN OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

VALDEMIRO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015616-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WARLLAN OLIVEIRA COSTA, VALDEMIRO DE OLIVEIRA 

PEREIRA Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão 

ID n. 27161722. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo ID n. 26732724 juntado aos autos. Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de correspondência 

com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012250-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS NOGUEIRA MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012250-95.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: MARCUS VINICIUS NOGUEIRA MARQUES REQUERIDO: 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Os pedidos do 

autor são parcialmente procedentes. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais ajuizada por MARCUS VINICIUS NOGUEIRA MARQUES em 

face do CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA-ESTUDIO Z, na 

qual alega ter sofrido dano moral em razão de constrangimento ilegal 

perpetrado pelo preposto da reclamada. Aduz o Autor que na data de 

23/08/2019, ao realizar compras no estabelecimento da reclamada o 

colaborador atendente perguntou ao reclamante: “você tem certeza de 

que está levando apenas isso?” Por várias vezes, que após o pagamento, 

o atendente demorou para entregar a nota fiscal, e, posteriormente o 

acompanhou até a porta para verificar se o alarme iria acionar; diante de 

tal situação sentiu-se abalado, pois estava acompanhado de sua 

namorada e outros clientes que viram a situação, assim, sustenta a 

responsabilidade da reclamada em reparar os danos morais que alega ter 

sofrido. A reclamada em contestação alega, que em nenhum momento 

ocorreu tratamento desrespeitoso com o consumidor, que não houve 

nenhuma irregularidade na conduta praticada, que tão somente buscava 

garantir a proteção de seu patrimônio. É o suficiente a relatar passo a 

analisar o mérito. 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. Foi determinado pelo juízo, a 

apresentação das filmagens realizadas na data em questão, todavia não 

foi acostada aos autos sob o argumento de que a mesma foi descartada, 

devido à falta de lugar para o armazenamento. Pois bem, cabia à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, o que não se verifica no presente 

caso, o único documento acostado, (relatório da gerente), por ser prova 

unilateral não serve para comprovar o alegado na defesa. Portanto, não 

se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, restou 

caracterizado o defeito do serviço por (constrangimento indevido) 

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. Com efeito, ficou 

evidenciado o dano moral causado pelo reclamado, uma vez que foi além 

de um pequeno incômodo ou desprazer. Neste espeque, é o entendimento 

jurisprudencial: Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. SUSPEITA DE FURTO EM LOJA COMERCIAL. 

ABORDAGEM INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIROS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. Hipótese na qual as autoras 

buscam o ressarcimento pelos danos morais sofridos em razão de 

abordagem abusiva realizada pelo segurança da loja requerida, que as 

constrangeram perante terceiros, acusando-as de furto. Acusação 

infundada da prática de furto em loja comercial. Abuso no exercício do 

direito. Falha no serviço caracterizada, conforme art. 14 do CDC. Danos 

morais configurados in re ipsa. Indenização majorada para R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) para cada autora, considerando as 

particularidades do caso e valores fixados em causas análogas. Este 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde o respectivo 

arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Honorários advocatícios mantidos 

conforme definidos em sentença. APELAÇÃO CÍVEL DAS AUTORAS 

PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70073377012, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 14-12-2017). Grifei. No que tange ao 

quantum indenizatório, tenho que não existindo critério objetivo a 

dimensionar a fixação do dano moral, o juiz, ao seu prudente arbítrio, após 

balancear as condições dos envolvidos e as circunstâncias e 

consequências do evento danoso, fará a fixação do quantum, que não 

deverá ser inócuo nem absurdo. 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$3.000,00 (três mil e reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

Reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 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. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012593-91.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: ESTELA COSTA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de mérito. Vistos 

etc. Trata-se de reclamação proposta por PAULO JERONIMO PEREIRA em 

face de ESTELA COSTA objetivando a quitação do débito de R$ 927,81 

(novecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) 

instrumentalizado pela nota promissória que acompanha a exordial. 

Analisando os autos, vislumbro que a presente execução vem correndo 

pelo rito de ação ordinária de conhecimento, razão porque entendo pela 

necessidade de corrigir o rito uma vez que não segue o disposto no art. 

53 da Lei 9.099/95 e art. 646 do CPC. Chamo o feito à ordem. Compulsando 

os autos verifico que a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, muito embora tenha sido citada pessoalmente para o ato, 

todavia apresentou contestação no ID 26673341, apesar da apresentação 

da defesa entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Relativa a cártula o Decreto nº 2.044/1908 

define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as Operações 

Cambiais, conforme art. 54 e seguintes dispõe: art. 54. A nota promissória 

é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, 

lançados, por extenso no contexto: I. a denominação de “Nota 

Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida; II. a 

soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a quem deve ser paga; IV. 

a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. § 1º 

Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da 

emissão da nota promissória, que não contiver estes requisitos. § 2º Será 

pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. 

Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o 

lugar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de lugar de 

pagamento, tendo o portador direito de opção. § 3º Diversificando as 

indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se 

achar lançada por extenso no contexto. Diversificando no contexto as 

indicações da soma de dinheiro, o título não será nota promissória. § 4º 

Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos 

acima enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados 

ao tempo da emissão da nota promissória. No caso de má-fé do portador, 

será admitida prova em contrário. A nota promissória está rasurada, sem 

indicação do nome à pessoa que deve ser paga, com preenchimento 

incompleto, invalidando a cártula. Os requisitos do título de crédito do tipo 

nota promissória, notadamente aqueles que referem a sua 

essenciabilidade, é questão de relevante interesse, seja na esfera prática, 

seja na esfera teórica, pois que, segundo o Código de Processo Civil, "é 

nula a execução se o título executivo não for líquido, certo e exigível", 

sendo que a questão pode importar na própria extinção do processo 

executório, ante a eventual ineficácia dos títulos que não tragam os ditos 

requisitos essenciais. Diante do exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial, com a consequente EXTINÇÃO do processo 

executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013706-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ANANIAS DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

JOSÉ ANANIAS DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 158,27 (cento e cinquenta e oito reais e vinte 

e sete centavos), bem como, do mesmo modo noticia estar discutindo a 

negativação pré-existente nos autos nº 1013705-95.2019.8.11.0003, do 

1º JEC. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. Ausência de Prova Mínima Rejeito a preliminar, vez 

que há provas suficientes nos autos. Ausência de consulta extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento acostado pelo 

reclamante é suficiente. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as 

“telas de sistemas” estão ilegíveis, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, bem como o suposto débito. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Porém, a única restrição 

pré-existente, está sendo discutida em juízo (autos nº 

1013705-95.2019.8.11.0003 – 1º JEC), sem decisão definitiva, o que não 

demonstra certeza de ilegitimidade, fazendo incidir no caso concreto o 

teor da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “... Em que pese ter o recorrente 

demonstrado, na petição de recurso especial, que algumas inscrições 

eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas -, nota-se que sobejam 

ainda duas inscrições que estão sendo discutidas judicialmente, pelo que 

não há como afastar a incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). ...” 

(STJ – DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369.833 - SP - 

2013/0195021-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 30/09/2013 – DJe 

08/10/2013). Grifei. “Ementa: RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE 

ANOTAÇÕES NEGATIVAS PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 

0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz ROBERTO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA – J. 10/05/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: 
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a) declarar a inexistência do débito no valor de R$158,27 (cento e 

cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos)objeto da lide; e, b) indeferir 

o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013597-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVANILDE DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por IVANILDE DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração inexistência 

de débito. FUNDAMENTO E DECIDO. 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. Mérito. A parte Autora alega que os prepostos da 

reclamada estiveram em residência (unidade consumidora objeto da lide), 

realizando vistoria nesta feita, foi constatada irregularidade, 

posteriormente recebeu uma carta notificação da reclamada referente a 

uma suposta dívida no valor de R$ 2.161,95 (dois mil centos e sessenta e 

um reais e noventa e cinco centavos), referente a recuperação de 

consumo, vez que houve o registro a menor decorrente da irregularidade 

constatada. Inconformada, pleiteia a declaração de inexistência de débito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, impõe-se a inversão do ônus da prova, elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do NCPC. A reclamada em sede de contestação 

aduziu que as cobranças são regulares, pois foi detectado irregularidade, 

(DESVIO DE ENERGIA NOS BORNES DO APARELHO MEDIDOR) o que fazia 

com que o registro de energia fosse a menor. No caso, verifica-se que 

não há irregularidade na conduta da reclamada, haja vista, que conforme o 

alegado pela reclamante houve o processo de vistoria, na ocasião a 

reclamante acompanhou o procedimento, conforme consta no TOI nr. 

693193, acostado pela própria reclamante. Neste sentido a parte 

reclamada procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua 

resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de 

ocorrência e inspeção) nr. 693193, registrando a irregularidade. Destaco 

que a demandada pretende a recuperação de receita (dita de consumo), e 

procedeu conforme o previsto no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado na 

presença do consumidor, inclusive assinado pela reclamante. É válido 

ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. No presente caso verifico: - A elaboração do 

TOI, na presença do consumidor; - A empresa entregou carta ao cliente; 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N 

T A - RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? ENERGIA 

ELÉTRICA ? CONSTATAÇÃO DE FRAUDE ? TOI E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ? DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas 

coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em 

razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em 

anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso 

V, alínea ?b?, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a 

irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava 

invertido. De acordo com TOI ? Termo de Ocorrência e Inspeção de 

n.525596, foi apurado ?DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR? registrando 

consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE 

CONSUMO ? ENERGIA ELÉTRICA ? FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO ? DANO MORAL ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA ? SENTENÇA REFORMADA ? 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR ? DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO ? COBRANÇA DEVIDA 

? SENTENÇA REFORMADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) .Grifei. A empresa 

seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem 

motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos não merece prosperar. Assim, os elementos constantes dos 

autos não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 139 de 530



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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012576-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIBERATO ZAMIGNAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012576-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PATRICIA LIBERATO ZAMIGNAN REQUERIDO: TROPICAL 

SUPERMERCADOS LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Alega 

a reclamante que no dia 12.06.2019, às 17h, esteve em companhia da sua 

companheira no Supermercado Tropical (unidade José Barriga), para 

fazer compras. Alega que deixou o seu veículo trancado dentro do 

estabelecimento, informa que foi efetuada uma compra no seu cartão de 

crédito final 6603, sendo que havia deixado sua carteira dentro do carro. 

Complementa que se dirigiu ao Supermercado Big Master, e ao tentar 

procurar sua carteira, verificou que tinha sido vítima de furto de R$ 300,00 

(em espécie), um cartão poupança Bradesco e a CNH da parte autora. 

Informa que solicitou as imagens de segurança do local (não especifica 

qual), sem sucesso. Informa que foram realizadas compras no cartão no 

Shopping, sendo uma na loja fini no valor de R$ 19,90 e duas na 

Americanas, cada uma no valor de 1.999,00. Sustenta foi no 

estabelecimento comercial da segunda requerida e descobriu que as 

compras haviam sido feitas por "João Batista Alves da Rocha". Finaliza 

alegando que fez boletim de ocorrência. Em análise ao boletim de 

ocorrência, a parte autora alega que fez compras no estabelecimento da 

primeira requerida e ao retornar ao carro "não notou falta de nada" e 

prosseguiu para outro mercado, quando percebeu a falta de alguns itens 

em sua carteira, alega que ligou para cancelar os cartões, quando 

verificou que haviam sido realizadas compras na segunda requerida. A 

autora requer a condenação das requeridas ao pagamento do valor 

realizado no seu cartão de crédito. Ambas as requeridas negam os fatos 

e apontam inúmeras contradições da requerente nas peças defensivas. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, negando a 

empresa reclamada os referidos fatos, não cabe inversão do ônus da 

prova, porque não se pode exigir da ré a produção de prova negativa, 

tendo em vista se afigurar impossível provar-se a não ocorrência de um 

determinado fato. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. A petição inicial traz fatos contraditórios aos 

apresentados no boletim de ocorrência. Num primeiro momento a parte 

autora relata que o furto supostamente ocorreu no estabelecimento da 

Primeira Requerida. Todavia, num segundo momento a requerente informa 

que só percebeu isso momentos depois, já em outro estabelecimento. 

Ademais, a parte autora impõe a tese de que houve um furto sem o 

rompimento de nenhum obstáculo (não há relatos de que houve nenhum 

arrombamento ao veículo), a parte autora não dá maiores detalhes do seu 

veículo, não junta fotos da sua bolsa supostamente “revirada”. 

Complementa alegando que houveram compras sem o uso de senha. A 

segunda requerida junta comprovantes de que as compras foram 

realizadas com uso de senha pessoal. Sem maiores delongas, verifico que 

os fatos não condizem com a realidade fática e documental apresentada. 

A autora não comprova nada do que alega, há contradições e fatos 

distorcidos em toda a petição inicial. Assim, ante a ausência de provas em 

contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pelas 

reclamadas. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013485-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DANILO BESSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013485-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANILO BESSA SANTOS, LAURICLEIA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação de reparação por danos morais 

proveniente de atraso de voo proposta por DANILO BESSA SANTOS e 

LAURICLEIA DA SILVA SANTOS em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Os requerentes adquiriram passagem aérea da requerida CUIABÁ X 

BUENOS AIRES, ida e volta (reserva: QM37YJ). Relatam que no trecho de 

retorno BUENOS AIRES x CUIABÁ, o voo com saída prevista para 16h30 

atrasou, o que ocasiou a perca da conexão em SÃO PAULO, para 

Cuiabá-MT. O voo estava previsto para chegar dia 12.10.2019 às 22h15 

em Cuiabá-MT, todavia só chegaram dia 13.10.2019 às 11h15, conforme 

consta no bilhete ID n. 25524281, ou seja, com 13 (treze) horas de atraso. 

Requerem a condenação da requerida em indenização por danos morais. 

Sendo objetiva a responsabilidade das reclamada, na qualidade de 

fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações 

contratuais e prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não 

obstante, à reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, 

provado este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica 

(Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação 

de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 (quatro) horas, 

ou, não sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e 

hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 
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decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. A 

empresa Ré não comprova impedimentos que geraram o atraso, logo, não 

há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de 

terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário 

e sendo impedida de trafegar deveria ter provado os fatos impeditivos, o 

que não fez. Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

da demandada, devendo reparar pelos danos causados, vejamos o que o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem definindo sobre o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – ALEGAÇÃO DE EVENTOS 

CLIMÁTICOS QUE IMPEDIAM A DECOLAGEM DE AERONAVE – NÃO 

COMPROVADA - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS – AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de 

comprovação de evento climático que impeça a decolagem de aeronave, a 

empresa aérea é responsável pelo cancelamento do vôo, sobretudo 

quando não presta a assistência adequada ao consumidor. 2. O valor 

cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado 

pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da 

equação indenizatória. (Ap 168901/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 

22/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE 

TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de 

atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária 

sua comprovação. (Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017) Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

estes não foram prestados nos limites do contrato. Assim, estando 

evidente o não cumprimento do contrato de transporte de passageiros 

pela Reclamada, deve a mesma responder pelas perdas e danos 

provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. 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. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, que 

servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para julgar a reclamada a 

pagar para cada reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014274-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014274-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAYARA VIEIRA MAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

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, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por MAYARA VIEIRA MAIA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL VIVO S/A, objetivando indenização por danos morais, em virtude 

de manutenção indevida de negativação. Mérito. A Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a retirada do seu nome dos órgãos de proteção 

ao credito, haja vista que realizou acordo com a reclamada e adimpliu todo 

o débito, bem como ser ressarcida por danos morais que entende ter 

sofrido em razão da manutenção de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada. Em 

contestação a Reclamada aduz, que em razão de alguma falha no seu 

sistema o pagamento não foi devidamente processado, pugna também, 

pela inocorrência de danos morais, vez que não restou comprovado nos 

autos. O pedido autoral é parcialmente procedente. 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. 

Assim sendo, cabe à parte Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Restou 

fato incontroverso a manutenção indevida do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao credito. 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. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. No caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 
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demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contido na inicial, para: a) confirmar a tutela 

concedida no evento 26189156 do presente feito; b) declarar a 

inexistência do debito objeto da lide; c) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013955-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JARDERSON CESAR BARBIERI (REQUERENTE)

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013955-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JARDERSON CESAR BARBIERI, ULLI BAPTISTELLA 

BARBIERI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de Reclamação proposta por Jarderson Cesar Barbieri e Ulli 

Baptistella Barbieri em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., 

objetivando indenizações por danos morais e materiais. Os Reclamantes, 

em síntese aduzem: - que adquiriram passagens de transporte aéreo da 

reclamada para o trecho Navegantes (NVT) a Rondonópolis (ROO), voo nº 

2422, com conexão em Viracopos (VCP), com previsão de embarque em 

20 de outubro de 2019, as 21h10min, e chegada as 00h40minno ao 

destino;- contudo, foram acomodados em um hotel em Campinas, para que 

no próximo dia, 21 de outubro de 2019, as 10h40min, pegassem um novo 

voo com destino a Cuiabá/Várzea Grande (CGB)com chegada as 

11h50min; - que a reclamada disponibilizaria o transporte terrestre 

(ônibus)até a cidade de Rondonópolis; - que ao chegarem em Cuiabá 

foram informados que teriam que aguardar por mais 06:00 (seis 

horas)para serem acomodados no ônibus da empresa Itamaraty; todavia 

os reclamante não aceitaram e pegaram um transporte particular; - que 

com todo o ocorrido a requerente foi acometida por um stress 

tensional(cid. F.43.0), tendo gasto o valor total de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais) com fisioterapia. Inconformados, pleiteiam indenização por 

danos morais e materiais. A parte Reclamada, por sua vez, se limita a 

afirmar: - que devido a manutenção não programada o voo 2422 sofreu 

atraso de, 2 horas e 28 minutos o que fez com que os reclamantes 

perdessem o voo de conexão, contudo, foram reacomodados em outro 

voo, bem como houve a disponibilização de alimentação, pugnando pela 

improcedência da demanda. É o suficiente a relatar. Fundamento e decido. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos 

de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a 

impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como 

convencionada, quer por razões de manutenção não programada ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de transporte aéreo. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1000100-70.2019.8.11.0007 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA 

FLORESTA/MT Recorrente: PAULO SFEIR Recorrida: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 26/11/2019 EMENTA: recurso 

inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RELAÇÃO DE 

CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo . PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em 

que a Recorrente PAULO SFEIR postula reparação por danos morais , em 

razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, sem qualquer 

assistência por parte da empresa Recorrida. 2. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais , deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que merece 

a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença parcialmente 

re fo rmada .  5 .  Recu rso  conhe c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

1000100-70.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, 

Publicado no DJE 05/12/2019). Grifei. Assim, caracterizado está o defeito 

do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, o fato dos reclamantes só 

chegarem ao seu destino após aproximadamente 17:00 horas do horário 

convencionado, tal fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva dos Reclamantes. 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. Quanto ao dano 

material, tenho por procedente o valor gasto com o transporte, (R$351,44) 

e indefiro o valor referente ao gasto com a fisioterapia. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL do pedido inicial para: a) condenar a Reclamada a pagar o valor 

de R$351,44 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos)a título de dano material, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. e, correção monetária (INPC)a partir do desembolso; e, b) 

condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por danos morais, para cada requerente, totalizando 

a quantia de R$8.000,00(oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 

do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013417-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013417-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ COSTA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Alega a parte 

reclamante que teve o R$ 1.030,16 (Um mil, trinta reais e dezesseis 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 21.03.2017, 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que não possui 

mais débitos com a Ré, de acordo com a quitação anual do ano de 

2016que junta na inicial , razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu 

turno, alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, 

no mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, 

sendo, portanto, devido ao valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não estaria em débito com os serviços da 

ré, verifica-se que a requerida juntou telas sistêmicas comprovando que o 

autor está com débitos em aberto com a Ré (IDs n. 26719681 e 26719679). 

Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a existência dos 

débitos em discussão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

inadimplência, caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012845-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHORDAM HENRIQUE ALVES KENF VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA PEREIRA OAB - MT24064/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012845-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHORDAM HENRIQUE ALVES KENF VIEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012132-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA CAMPOS (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: 1012132-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE FERREIRA CAMPOS REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais proposta em face de OMNI FINANCEIRA S/A, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, um débitos, no 

importe de R$ 267,77 (Duzentos e sessenta e sete reais e setenta e sete 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 04/06/2017, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 
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informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de CARTÃO DE CRÉDITO, sendo que a parte reclamada acosta 

os seguintes documentos: - FICHA CADASTRAL- PROPOSTA, assinado 

pela parte autora; - CTPS apresentada na contratação; - CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO; - Faturas do cartão, em nome da parte autora. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e 

utilizou os serviços bancários. A empresa comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014211-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BERTOLINO DA CRUZ (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 - RO2218-B (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014211-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NATANAEL BERTOLINO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, um débitos, 

no importe de R$ 572,61 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e 

um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26/06/2019, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de CHEQUE ESPECIAL, sendo que a parte reclamada acosta os 

seguintes documentos: - Áudio Gravação de parcelamento dos débitos em 

aberto (ID n. 28169724); - Aditivo à Proposta de Abertura de Conta, 

Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários, 

assinado pela parte autora; - Termo de solicitação ou suspensão de 

transferência de salário, assinado pela parte autora; - Termo de Adesão a 

pacote de serviços, assinado parte autora; - Proposta de Seguro Cheque 

Especial protegido, assinado pela parte autora; - Proposta de Adesão 

Seguro cartão protegido, assinado pela parte autora; - Extratos Bancários. 

A empresa acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e 

utilizou os serviços bancários. A empresa comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 
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para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013732-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013732-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVANI LOPES DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em 

face de BANCO BRADESCO S.A, em apertada síntese, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, um débitos, no importe de R$ 1.199,15 (Um mil, 

cento e noventa e nove reais e quinze centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 08.12.2015, tendo como credora a empresa 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de utilização de CHEQUE ESPECIAL E 

LIMITE DE CRÉDITO PARCELADO, sendo que a parte reclamada acosta os 

seguintes documentos: - Termo de Abertura de Conta Corrente e Termo de 

Opção Pessoa Física, assinado pela parte autora; - Dados cadastrais 

complementares pessoa física; - Documentos pessoais apresentados na 

contratação; - Cartão de Assinaturas; - Extratos Bancários. A empresa 

acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os 

serviços bancários. A empresa comprovou a utilização de seus serviços 

e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013197-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISNAEL CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013197-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISNAEL CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL I , em apertada síntese, afirma a parte requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por duas dívidas que totalizam R$ 1.197,57(mil cento e 

noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), inscritos nos órgãos 

de proteção ao crédito em 30/11/2017, tendo como credora a empresa 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 
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para corroborar com suas alegações. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - PROPOSTA DE EMISSÃO DO 

CARTÃO CENCOSUD, assinado pela parte autora; - Cartão Protegido, 

assinado pela Seguros Cencosud; - RG e CPF da parte autora; - Certidão 

de Cessão de Créditos 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo. A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte realizou contratação pessoal e 

que é regular detentora da cessão da dívida. A empresa comprovou a 

utilização de seus serviços e em contrapartida o autor não comprova o 

pagamento das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014019-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA ELISSON MELGADO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014019-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KAMILLA ELISSON MELGADO DE FREITAS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, no importe de R$ 139,08 (Cento e trinta e nove 

reais e oito centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17.01.2017, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

139,08 (Cento e trinta e nove reais e oito centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 139,08 (Cento e trinta e nove reais e oito centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 
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da Lei Federal nº 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013598-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013598-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA 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 RECLAMAÇÃO proposta por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 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. O Autor alega, que foi surpreendido com o recebimento de uma 

carta enviada pela Requerida, referente à sua unidade consumidora n. º 

6/1025895-2, informando sobre a existência de uma suposta anormalidade 

que teria provocado faturamento inferior ao correto. Afirma que 

desconhece qualquer anomalia constante em sua rede elétrica, tampouco 

foi informado/notificado sobre referida inspeção, bem como, junto a 

referida carta, recebeu uma fatura no valor de R$2.174,40 (dois mil cento 

e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e outra no valor de R$24,12 

(vinte e quatro reais e doze centavos), sendo referida cobrança intitulada 

pela Requerida como Outros serviços. Inconformado, pleiteia a declaração 

de inexistência de débito. Foi deferida medida liminar no evento. 25597464. 

Por outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade 

da cobrança, trazendo documentos, registros fotográficos e explicando 

que a fatura a maior mencionadas na inicial é referente à recuperação de 

consumo, devido à existência de irregularidade no medidor, que gerou o 

Termo de Ocorrência e Inspeção n° 703043, assinado pela filha do 

reclamante. Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela 

reclamante, entendo que há prova suficiente que demonstre que a parte 

autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, a 

referida fatura foi extraída 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. Por outro lado, verifica-se que, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Assim, em se tratando de 

cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, 

não há que se falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA 

EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora 

considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a 

admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias 

ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito 

pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de 

energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do 

serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, 

Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) 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. 25597464, 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; e c) pelo ACOLHIMENTO do pedido 

contraposto, para DETERMINAR que a parte autora pague a fatura 
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discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 2.198,52 (dois mil cento e 

noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros de 

1% ao mês e corrigida monetariamente a partir da intimação para 

impugnação, 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014028-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014028-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIVINO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente 

por dívida, no importe de R$ 153,10 (Cento e cinquenta e três reais e dez 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 15.01.2018, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

153,10 (Cento e cinquenta e três reais e dez centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 153,10 (Cento e cinquenta e três reais e dez 

centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014235-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014235-02.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOYCE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 
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do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOYCE FERREIRA DA SILVA 

contra BANCO BRADESCO S/A objetivando a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

contrato de adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre 

as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas, RG, 

CPF e contrato de adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

faturas, RG, CPF e contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar 

o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014272-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1014272-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DIEGO 

PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO IBI S.A. (BRADESCARD), 

objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcida por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que desconhece o débito. Em contestação, a parte Reclamada 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (proposta de adesão devidamente assinada acompanhada 

de documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

faturas com o valor descriminado no extrato Serasa), em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. Pois 

bem, a prova produzida em contestação (proposta de adesão 

devidamente assinada acompanhada de documentos pessoais 

apresentados no momento da contratação, faturas com o valor 

descriminado no extrato Serasa), demonstra a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 1- Indefiro o pedido de 

condenação por litigância de má-fé, vez que não restou comprovado o 

dolo da parte autora. 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014603-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014603-11.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARLY VIEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por MARLY VIEIRA DO NASCIMENTO contra TELEFÔNICA 

BRASIL S/A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de chamadas em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 
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de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, faturas, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

faturas, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014240-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALMEIDA ALVES (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 - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014240-24.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROSILENE ALMEIDA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ROSILENE ALMEIDA ALVES 

contra BANCO BRADESCO objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

contrato de adesão em que se alega a existência de relação jurídica entre 

as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a 

negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

contrato de adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

faturas e contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012148-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE DOS ANJOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012148-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CLEONICE DOS ANJOS GONCALVES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 218,44 (duzentos e dezoito reais e 

quarenta e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 09/07/2015 referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 
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proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 218,44 

(duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 218,44 (duzentos e dezoito reais e quarenta 

e quatro centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada 

em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014419-55.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSINEIDE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOSINEIDE MARIA DOS 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 
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DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013883-44.2019.8.11.0003. REQUERENTE: VERONICE FELIZATE 

MORENO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por VERONICE FELIZATE 

MORENO contra TELEFÔNICA BRASIL S/A objetivando a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, faturas, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014801-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA EVANGELISTA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 155,01 (Cento e cinquenta e cinco reais e um centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 10.11.2015, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 
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alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 155,01 (Cento e cinquenta e cinco reais e um centavos), 

valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 155,01 (Cento e cinquenta e 

cinco reais e um centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 

43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014421-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA ANDREIA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 707,16 (Setecentos e sete reais e dezesseis centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 10.11.2015, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 
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Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 707,16 (Setecentos e sete reais e dezesseis centavos), 

valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 707,16 (Setecentos e sete 

reais e dezesseis centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013533-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 58,64 (Cinquenta e oito reais e sessenta e 

quatro centavos ), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

20.09.2015. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. 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 
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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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem uma inserção 

posterior, insta pontuar, que a existência de outros registros posteriores 

em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 58,64 (Cinquenta 

e oito reais e sessenta e quatro centavos ), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 20.09.2015, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014106-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014106-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: MARIO WILLIAN HOLANDA DA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA – ME em face de MARIO 

WILLIAN HOLANDA DA SILVA. Em síntese, sustenta a parte requerente 

que é credora do valor de R$ 2.143,70 (dois mil cento e quarenta e três 

reais e setenta centavos), oriundo de cobranças de Prestação de 

Serviços Educacionais devidas pela ré. Designada audiência de 

conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte 

reclamada, regularmente citada e intimada para o ato por oficial de justiça, 

conforme certificado no ID n. 27618883. Deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que impõe a aplicação 

da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece 

que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo 

se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou 

demonstrado que a pretensão de cobrança posta na demanda merece 

acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA: 

CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de R$ 2.143,70 

(dois mil cento e quarenta e três reais e setenta centavos), acrescido de 

juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da a 

partir da citação válida. 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. 

Intimem-se a parte autora através do seu patrono e a Ré por 

correspondência com aviso de recebimento. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012683-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012683-02.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOAO IGOR DOS SANTOS 

BEZERRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamentos e faturas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos e faturas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos e 

faturas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos em 

atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013768-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE SOUZA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013768-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NATALIA DE SOUZA CASTRO REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 27451132) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014111-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINE SARAIVA BRANDAO (REQUERIDO)

MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014111-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: MARIO WILLIAN HOLANDA DA 

SILVA, MARCIA CRISTINE SARAIVA BRANDAO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por ESCOLA CECILIA 

MEIRELES LTDA – ME em face de MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA e 

MARCIA CRISTINE SARAIVA BRANDAO. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credora do valor de R$ 1.972,21 (um mil novecentos e 

setenta e dois reais e vinte e um centavos), oriundo de cobranças de 

Prestação de Serviços Educacionais devidas pela ré. Não houve 

conciliação entre as partes. A requerida apresentou defesa, CONFESSOU 

a matéria fática. Todavia, propôs o pagamento parcelado. Não compete ao 

Juízo estabelecer o pagamento parcelado, ante ausência de previsão 

legal. Razão pela qual deixo de apreciar tal pedido. Estando os fatos 

incontroversos ante a confissão da Ré, tenho que restou demonstrado 

que a pretensão de cobrança posta na demanda merece acolhimento. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, DECLARAR O 

JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA: CONDENANDO O 

REQUERIDO, ao pagamento no valor de R$ 1.972,21 (um mil novecentos e 

setenta e dois reais e vinte e um centavos), acrescido de juros de mora 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da a partir da citação 

válida. 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. Intimem-se a parte 

autora através do seu patrono e a Ré por correspondência com aviso de 

recebimento. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014250-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELSON GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014250-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ENIELSON GONCALVES MOTA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de OMNI FINANCEIRA S/A, requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 391,53 (trezentos e noventa e um reais e 

cinquenta e três centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

29/11/2017. A Ré devidamente intimada, deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que impõe a aplicação 

da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece 

que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo 

se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. 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 sido oportunizado a defesa, 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 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$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pelo julgamento à revelia da reclamada e pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de R$ 391,53 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 29/11/2017, 

discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014451-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KATIA BELONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/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))
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014451-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA KATIA BELONDI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor de R$ 202,77 (Duzentos e dois reais e setenta e 

sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 05/11/2019. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 202,77 (Duzentos e dois 

reais e setenta e sete centavos), corrigidos desde o vencimento, valor 

referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 202,77 (Duzentos 

e dois reais e setenta e sete centavos), cujo valor deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de 

juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014208-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE DA SILVA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014208-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSICLEIDE DA SILVA BRANCO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor de R$ 9,18 (nove reais e dezoito centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 20/01/2017. Assim, postula 

a declaração de inexistência do débito e ser indenizada pelos danos 

decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou documentos e histórico de consumo onde existem todos 

os dados da parte reclamante, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não restam dúvidas 

sobre a existência de contratação e da existência dos débitos em 

discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de consumo, bem 

como, leituras confirmadas realizada na unidade consumidora, o que 

exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 158 de 530



constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Rejeito o pedido contraposto, ante o valor ínfimo 

para execução em sede judicial. DISPOSITIVO Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; Rejeito o pedido contraposto, ante o valor 

ínfimo para execução em sede judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012774-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012774-92.2019.8.11.0003. REQUERENTE: BRASILINO LUIZ PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por BRASILINO LUIZ PEREIRA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamentos, faturas, relatório de chamadas e gravação em 

MP3 em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois 

bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013217-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 159 de 530



BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013217-43.2019.8.11.0003. REQUERENTE: NAYARA GONCALVES 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por NAYARA GONCALVES COSTA contra BANCO 

BRADESCARD S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

fatura e contrato de adesão em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, fatura e contrato de adesão. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, fatura e contrato de adesão), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014538-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MACHADO BECK NETO (REQUERENTE)

GREGORY LUCIETTI (REQUERENTE)

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014538-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALBERTO MACHADO BECK NETO, GREGORY LUCIETTI 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 26136388) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012739-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY FURTADO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012739-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WARLEY FURTADO GOMES REQUERIDO: JOSIAS DE 

BRITO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 25074462) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013986-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013986-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALISSON FLAVIO AMPOLINI REQUERIDO: EBANX LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 27590247) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 
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de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013013-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013013-96.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP EXECUTADO: SANDRA 

MARIA DE SOUZA Vistos etc. A parte autora peticionou a extinção da 

execução. Todavia, verifico que trata-se de pedido de desistência. Desta 

forma, não vislumbro prejuízos quanto ao pedido de desistência. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012736-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIU ALVES MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012736-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDRIU ALVES MEIRA REQUERIDO: IVONETE FERREIRA DE 

SOUZA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 25073604) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012499-46.2019.8.11.0003

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:

Márcio Junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012499-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO JERONIMO PEREIRA REQUERIDO: MÁRCIO JUNIOR 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID N. 26475239) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

correspondência com aviso de recebimento. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011686-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE JESUS SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BARBOSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011686-19.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARCO ANTONIO DE JESUS SOUZA EXECUTADO: ADEMIR 

BARBOSA JUNIOR Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei 

as partes se autocompuseram, conforme termo (ID N. 27510774) juntado 

aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de correspondência com aviso de recebimento. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013323-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 
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1013323-05.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE GERALDO SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOSE GERALDO SILVA DOS 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, contrato de 

adesão e gravação em MP3 em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, contrato 

de adesão e gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, 

contrato de adesão e gravação em MP3), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013313-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013313-58.2019.8.11.0003. REQUERENTE: VALDEMIR PAIVA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por VALDEMIR PAIVA SILVA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamentos, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar 

que o reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA 

LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento 

e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da 

citação. Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas 

honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010853-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010853-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELITA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Visto, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual opino pelo indeferimento de produção de novas 

provas. A requerente alega, em síntese, que contratou com a Ré um 

empréstimo consignado. Todavia, vem sendo descontados de seus 

proventos valores referente a um cartão de crédito junto à Requerida que 
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alega não ter contratado. Requer a inexigibilidade do débito, a nulidade do 

contrato firmado, a revisão do contrato com juros nos termos de 

empréstimo consignado, além da condenação da requerida em 

indenização por danos morais. A Ré, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a débito decorrente de contrato firmado, de cartão de crédito 

consignado com o Banco Cruzeiro do Sul (hoje administrado pela Ré). 

Alega que a parte autora utilizou o referido cartão de crédito e vem sendo 

cobrada por ele conforme contrato firmado entre as partes.. Junta extrato 

e comprovantes da relação entre a parte autora e réu. Quanto ao mérito, 

pela improcedência. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Banco requerido se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

trouxe aos autos os documentos da relação jurídica firmada com a 

requerente que comprova a existência de relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a do autor no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos do autor, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em cobrança indevida, nem em dano indenizável. Corroborando: 

“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização 

por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do 

fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos 

autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pelo autor 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Desta forma, considerando que o caso é de 

cartão de crédito e não empréstimo consignado, sem razão o pedido de 

anulação do contrato firmado entre as partes, mantendo-se conforme 

pactuado. Outrossim, não vislumbro razões para indenização por dano 

moral, nem material, conforme fundamentação supra. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Revogo a tutela antecipada do ID N. 24302735. 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012370-41.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012370-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELVES CARLOS GOMES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face 

de VIVO S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por 

dívida, no importe de R$ 137,50 (centro e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 15/01/2016, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

137,50 (centro e trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 137,50 (centro e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada 

em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013283-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013283-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KATIA MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por 

KATIA MIRANDA em face de BANCO BRADESCARD S.A, em apertada 

síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente por dívida, um débitos, no importe de R$ 

1.233,88 (Um mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 24.01.2018, tendo como 

credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização por danos morais. A requerida por seu turno informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de utilização de CARTÃO DE CRÉDITO, 

sendo que a parte reclamada acosta os seguintes documentos: - 

PROPOSTA DE ADESÃO PROTEÇÃO TOTAL BRADESCARD, assinado 

pela parte autora; -PROPOSTA DE ADESÃO BRADESCARD, assinado pela 

parte autora; -Documentos pessoais apresentados na contratação. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e 

utilizou os serviços bancários. A empresa comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014406-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDRE FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCARD S.A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 603,85 (Seiscentos e três reais e oitenta e 

cinco centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

13.06.2015,. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 
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cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano 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. As telas sistêmicas teriam força 

probatória desde que acompanhadas por outros documentos. 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem três inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 603,85 

(Seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em 13.06.2015, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012670-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DARIANE PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 
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objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Aduz a 

parte reclamante que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito indevido. Informa que se refere a referente a 

uma negativação no valor de R$ 48,97 (Quarenta e oito reais e noventa e 

sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 24.08.2018 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. No que tange à indenização 

por danos morais vê-se que não deve ser deferida. No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a cobrança, de consumo 

de contas em aberto no nome da parte autora. Esta por sua vez, não 

comprovou que pagou os débitos. Razão, pela qual, a Reclamada está 

exercendo seu dever legal de cobrança de uma dívida que lhe é devida. 

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de nenhuma forma. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. Reconhecido a legitimidade do débito, merece 

acolhimento parcial o pedido contraposto. Desta forma, acolho 

parcialmente o pedido contraposto e condeno a parte reclamante a pagar 

a reclamada o valor em aberto, no importe R$ 48,97 (Quarenta e oito reais 

e noventa e sete centavos), corrigidos desde o vencimento, valor 

referente ao total da negativação. DISPOSITIVO Por tais considerações 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 48,97 (Quarenta e 

oito reais e noventa e sete centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros 

de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000198-33.2020.8.11.0003. 

INTERESSADO: HENDYEL CASTRO REIS REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes 

se autocompuseram, conforme termo (ID N. 28154941) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014031-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014031-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS CARLOS FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, em apertada síntese, afirma o requerente que 
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teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente 

por dívida, no importe de R$ 193,15 (Cento e noventa e três reais e quinze 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 28.02.2017, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

Plano pós pago e demais serviços de telefonia, sendo que a parte 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte autora; -Contrato de 

permanência assinado pela parte autora. - Documentos pessoais 

apresentados na contratação. A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de telefonia. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

193,15 (Cento e noventa e três reais e quinze centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 193,15 (Cento e noventa e três reais e quinze 

centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011837-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011837-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 99,16 (Noventa e nove reais e dezesseis 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 09.09.2016. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano 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. As telas sistêmicas teriam força probatória 

desde que acompanhadas por outros documentos. 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 
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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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem uma inserção 

posterior, insta pontuar, que a existência de outros registros posteriores 

em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 99,16 (Noventa e 

nove reais e dezesseis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 09.09.2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014101-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1014101-72.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FABIANA MARIA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo (ID N. 27669407) juntado aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014222-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014222-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos 

termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 
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prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por SILVANA DE SOUSA 

OLIVEIRA contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS objetivando a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de 

pagamentos, faturas, RG, CPF e contrato de adesão em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas, RG, CPF e contrato de 

adesão. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu 

direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos, faturas, RG, 

CPF e contrato de adesão), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014513-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZAD, 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade de um débito no importe de 

R$ 1.303,78 (Um mil, trezentos e três reais e setenta e oito centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 07.05.2018 . A Ré 

devidamente intimada (ID N. 27837234), deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que impõe a aplicação 

da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece 

que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo 

se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. 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 sido oportunizado a defesa, 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 conseqüências. 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. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 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$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 
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caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pelo julgamento à revelia da reclamada e pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de 1.303,78 (Um mil, trezentos e três reais e setenta e oito 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 07.05.2018 , 

discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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GENIVALDO DA SILVA MACAUBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013971-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GENIVALDO DA SILVA MACAUBAS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois 

bem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GENIVALDO DA SILVA 

MACAUBAS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 

objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

alegada pelo Reclamado diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte Reclamante propôs 

a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que desconhece o 

débito e o suposto contrato. Em contestação, a parte Reclamada requereu 

a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

(contrato devidamente assinado, telas sistêmicas, comprovando o 

empréstimo consignado e extratos), em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. Pois bem, a prova 

produzida em contestação (contrato devidamente assinado, telas 

sistêmicas, comprovando o empréstimo consignado e extratos), não 

impugnada, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a parte autora 

não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à notificação 

prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no 

art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual 

irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não é de 

responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013543-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR ICARUS ZIECH REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega o requerente que em 

02.01.2019 notou uma cobrança indevida na fatura do seu catão, solicitou 

o cancelamento da cobrança e o bloqueio do cartão, o que foi atendido 

pela requerida. Alega que todo seu acesso ao portal da requerida foi 

bloqueado, inviabilizando o acesso as faturas, o que gerou sucessivos 

atrasos ao pagamento. Complementa informando que pagou a fatura com 

vencimento em 10.02.2019 com três dias de atraso, entretanto, esta foi 

parcelada em 18 parcelas, sem seu consentimento. Alega que nunca 

conseguiu pagar a fatura, por culpa exclusiva da Ré, tentou contatos via 

PROCON e por telefone. Alega que ligou 13 vezes para a Ré. Teve o nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 10.07.2019. Requer a 

inexigibilidade do débito de R$ 3.049,61 (três mil e quarenta e nove reais e 

sessenta e um centavos), informando que só é devido o valor de R$ 

2.098,16 (dois mil e noventa e oito reais e dezesseis centavos) e a 

condenação da requerida por danos morais. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos 

fatos, não cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da 

ré a produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. O 

reclamante nem sequer informou a data exata em que solicitou o pedido de 

cancelamento, ou qualquer número de protocolo das 13 ligações (ou ao 
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menos uma dessas), que tentou contato com a parte reclamada, apto a 

comprovar a sua tese. A reclamada aduz que não resistiu em receber o 

pagamento, que bastava o autor solicitar o código de barras para 

pagamento da fatura em aberto. Assim, ante a ausência de provas em 

contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela reclamada. 

Ademais, não há negativação indevida, o autor confirma que é devida na 

inicial. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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WILLIAN RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013525-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIAN RODRIGUES FERNANDES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASILS/A. Alega a 

parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma 

negativação no importe de R$ 151,19 (Cento e cinquenta e um reais e 

dezenove centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

08/12/2017,, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 151,19 (Cento 

e cinquenta e um reais e dezenove centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 151,19 (Cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos), desde 

o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 
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no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014888-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARAGEM TOPCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014888-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILZETE RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: GARAGEM 

TOPCAR Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C NEGATÓRIA DE PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE 

DÉBITOS, proposta por NILZETE RODRIGUES DE ALMEIDA em face de 

GARAGEM TOPCAR. Em síntese, a Requerente informa que vendeu seu 

carro GM/Corsa Sedan, aproximadamente há 9 anos, entregando-o para a 

garagem requerida, que se comprometeu a realizar a transferência do 

bem. Complementa que depois de repassa-lo para terceiros, a 

transferência nunca foi realizada. Requer a transferência do veículo carro 

GS/CORSA Sedan, Renavam 00815968922 para o nome da requerida, 

bem como de todas as multas, infrações e encargos gerados desde o 

período em que se encontra com o veículo. Faz pedido subsidiário para 

declarar a inexistência de propriedade do bem supramencionado à 

Requerente e, desobrigá-la dos encargos tributários e multas referentes, 

desde a data de sua transferência (tradição) – ou em razão da renúncia, 

providenciar a regularização dos registros, caso o veículo ainda exista. 

Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não 

comparecimento da parte reclamada, regularmente citada e intimada para o 

ato por oficial de justiça, conforme certificado no ID n. 27665012. Deixou 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que 

impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 

que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro 

lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que 

a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou 

demonstrado que a pretensão de obrigação de fazer posta na demanda 

merece parcial acolhimento. Quanto ao pedido subsidiário entendo que não 

é possível atende-lo, visto que o DETRAN-MT não faz parte da lide 

processual, não podendo ser compelido a fazer algo do qual não 

participou da demanda, nem foi oportunizado o contraditório. A obrigação 

de fazer reside apenas com o Réu desta demanda. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À 

REVELIA DA PARTE RECLAMADA: CONDENANDO AO RÉU NA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER , consistente na a transferência do veículo carro 

GS/CORSA Sedan, Renavam 00815968922 para o nome da requerida, 

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. Outrossim, julgo 

improcedente os demais pedidos da exordial. 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. Intimem-se a parte autora através do seu patrono e a Ré por 

correspondência com aviso de recebimento. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013279-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON WAGNER PEDRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013279-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EMERSON WAGNER PEDRO SANTANA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 136,97 (cento e trinta e seis reais e 

noventa e sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/05/2018,, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 
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hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 136,97 (cento 

e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 136,97 (cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), 

desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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 Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013660-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELYNE DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013660-91.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JACKELYNE DOS SANTOS ALENCAR REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante 

que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no 

importe de R$ 126,97 (Cento e vinte e seis reais e noventa e sete 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 31.12.2016 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 
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comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 126,97 (Cento e vinte e seis reais e noventa e sete 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 126,97 (Cento e vinte e seis 

reais e noventa e sete centavos), desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013746-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILLIKLEBIO DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em 

contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência 

de documentos essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a 

negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se 

defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida em face de VIVO S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 144,27 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26/04/2018, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 

presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 
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dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 144,27 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 144,27 (cento e quarenta e 

quatro reais e vinte e sete centavos), desde o vencimento, de acordo com 

a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código 

Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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 Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012786-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIONE DE SOUZA SOARES REQUERIDO: VIVO 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, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação proposta 

CLEIONE DE SOUZA SOARES, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., 

objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. FUNDAMENTO E DECIDO Por ordem cronológica, passo a análise 

da preliminar arguida pela Reclamada. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA E 

EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA Deixo de acolher as preliminares, 

uma vez que, consta nos autos declaração de residência, como também 

comprovante do SPC, sendo estes suficientes para a análise da 

controvérsia. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, haja 

vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da 

via administrativa. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. A Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais manteve qualquer relação comercial com esta. No 

mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a 

inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular em decorrência do não adimplemento de seus 

débitos, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos 

qualquer demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente 

assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), as telas sistêmicas acostadas 

estão ilegíveis não sendo suficientes à comprovar a relação jurídica entre 

as partes e os debitos decorrentes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 
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CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro 

reais e noventa e sete centavos), objeto da lide; b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento. 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012326-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012326-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se 

de Reclamação proposta por ROMILDA SILVA FERNANDES ALVES em 

desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. , a parte 

Reclamante aduz que trafegava na BR 163, (vilarejo Boa Vista) no sentido 

Rondonópolis/MT à Cuiabá quando seu veículo colidiu com um objeto 

metálico que estava no meio da pista, sem ter como desviar-se, pois, do 

lado direito trafegava uma carreta e lado esquerdo uma mureta, assim, o 

veículo da autora colidiu com a referida peça metálica, o qual veio a rasgar 

totalmente o pneu direito traseiro do veículo. É o suficiente a relatar, passo 

a análise do Mérito. Pugna a Requerente por danos materiais no valor de 

R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e danos morais. A reclamada alega 

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em 

comento, ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados pelo 

Reclamante, que o autor não trouxe indícios de suas alegações, assim 

como requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Há relação de 

consumo entre os usuários e a Concessionárias de Serviço Público que 

explora rodovia pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que 

incide o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a 

responsabilidade da Reclamada é objetiva, pois deve zelar pela segurança 

do tráfego na rodovia pública sob concessão, inclusive, impedindo 

acidentes por falta de manutenção da rodovia pedagiada, situação que se 

insere no próprio risco da atividade econômica. No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária e o acidente, pois a mesma possui o dever de garantir a 

segurança dos seus usuários, fiscalizando e retirando, a qualquer 

momento, elementos e obstáculos na via de tráfego, independente do 

horário, não há que se falar em culpa exclusiva do condutor. Desta feita, 

considerando a falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever 

de indenizar materialmente, pois em decorrência do acidente o veículo da 

reclamante foi danificado. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA - RODOVIA 

PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO 

DEVIDO - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. As concessionárias 

de serviços públicos, nas relações com os usuários, estão subordinadas 

à legislação consumerista, sendo, portanto, inafastável a incidência da 

teoria objetiva da responsabilidade civil, com fulcro no art. 14 do CDC e no 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal.] 2. É dever da concessionária a 

reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão 

da mesma com objeto solto no asfalto. 3. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(N.U 1010522-51.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, Publicado no 

DJE 08/03/2019). Grifei. A condenação para reparação é medida de rigor, 

por outro lado, o pedido de dano moral não merece procedência, pois não 

restou demonstrado nos autos que em razão do sinistro a Reclamante 

sofreu abalo moral, eis que ausente demonstração de lesão moral ou 

violação a qualquer direito de personalidade da mesma. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a restituir o valor R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. 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. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012734-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NOVAIS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012734-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REINALDO NOVAIS DA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Verifico 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições 

financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a 

matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Consigno 

que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do artigo 
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6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em comento, a parte 

autora pleiteia indenização de ordem moral, em razão de seu nome estar 

registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco réu. 

Sustenta a parte autora que, o suposto débito originou após o 

encerramento da conta bancária. Desta feita ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre a parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pode comprovar inequivocamente que a referida conta 

não fora cancelada e que os débitos são devidos, entretanto, assim não o 

fez. Em análise ao conjunto probatório, consta no termo de audiência 

realizado perante o órgão do PROCON, que o banco reclamado não só 

confessou que os débitos lançados eram inexistentes, como também, se 

comprometeu em proceder com a exclusão do nome da parte autora dos 

bancos de dados restritivos de crédito, além de promover o encerramento 

da conta em questão. Em contestação a parte reclamada, embora tenha 

alegado a existência de relação jurídica entre as partes, não logrou êxito 

em comprovar o compromisso assumido em sede de audiência perante o 

PROCON. Ou seja, se limitou em dizer que os débitos são legítimos e 

devida as suas cobranças. Dessa forma, restando evidenciada a conduta 

negligente da parte reclamada em seu agir, deve ser condenada ao 

pagamento à parte autora de indenização para reparação pelos danos 

morais advindos de sua conduta ilícita. Dano Moral Quanto aos danos 

morais, o art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato 

ilícito cometido pela parte reclamada, surge o seu dever de indenizar. 

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. Destarte, em relação ao quantum de indenização 

a título de danos morais, reconheço como suficiente à reparação do dano, 

por sua extensão e pelas condições financeiras e sociais das partes, 

para que a verba tenha caráter punitivo, arbitro o montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a 

quantia deverá ser monetariamente corrigida a partir do presente 

arbitramento com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a 

data do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido proposto na 

inicial CONDENAR a parte reclamada, tão somente ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês 

até o efetivo pagamento, contados da citação; Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Rondonópolis-MT Adelita Santana Santos Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013307-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS OLIVEIRA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013307-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA CANDIDO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JEAN CARLOS OLIVEIRA CANDIDO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 91,57 

(noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), que ensejou a 

anotação junto ao Serasa. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. Da Necessária Designação de Audiência de 

Instrução e Julgamento Rejeito a preliminar, vez que no caso em apreço a 

instrução se faz desnecessária. Ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao 

caso concreto se trata de matéria de mérito, e não de preliminar como fora 

abordado. Situação essa que será analisada em momento posterior. 

Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Deixo de acolher a preliminar, uma vez que, o documento acostado 

pela parte Reclamante ser suficiente para a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em preliminar. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistemas” estão ilegíveis, bem como as 

faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 91,57 (noventa e um reais e cinquenta e sete centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 
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mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013211-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013211-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou a inépcia da 

inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte autora 

demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu o 

cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 90,72 (noventa reais e setenta e dois 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 29/08/2019 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 90,72 (noventa reais e setenta e dois centavos), valor que 

se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 90,72 (noventa reais e 

setenta e dois centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 

43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 
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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 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001406-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

U. M. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 024.664.711-67 

(REPRESENTANTE)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA FERNANDA MARTINS (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001406-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso V, do Código de Ritos, 

atribuindo valor à causa e procedendo com o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001387-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CARLONE VIDAL (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU VIDAL (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001387-46.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a inicial não foi instruída com nenhum 

documento. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

320, do CPC, carreando aos autos seus documentos pessoais, a certidão 

de óbito do autor da herança, a certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados e a procuração ad judicia 

outorgada pela requerente ao advogado que subscreve o petitório, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009740-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA SILVA DOS SANTOS OAB - 023.138.491-20 

(REPRESENTANTE)

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (REQUERIDO)

G. S. V. (REQUERIDO)

B. S. V. (REQUERIDO)

D. S. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

 

17. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos veiculados na peça vestibular, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil, para anular a sentença proferida nos autos do 

Proc. n.º 1006962-40.2017.8.11.0003. 18. Translada-se cópia desta 

sentença para os autos do Proc. n.º 1006962-40.2017.8.11.0003. 19. Sem 

condenação em custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

20. Notifique-se o Ministério Público. 21. 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, 

19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016645-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. P. D. S. (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016645-33.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos dos 

art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia da sentença 

declaratória de união estável havida entre o primeiro requerente e a de 

cujus ou escritura pública firmada por eles atestando o período de 

convívio, a fim de comprovar sua condição de companheiro da falecida, ou 

procedendo com a sua exclusão do polo ativo da demanda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme a inteligência do art. 330, inciso 

II, do Estatuto Processual Civil. 2. Após, conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004799-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

MARIA DOMINGAS DA CRUZ (HERDEIRO)

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004799-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

petitório de ID: 24102127, intime-se novamente a inventariante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o item n.º 10 da decisão de ID: 

16751223, no sentido de proceder à retificação do esboço de partilha, 

para que dele sejam excluídos os bens imóveis sob os quais recaem 

controvérsias acerca da propriedade, devendo mencionar somente os 

bens incontroversos. 2. Após, abra-se vista aos herdeiros para que se 

manifestem, no prazo legal. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000972-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA SOUZA OAB - 032.646.761-09 (REPRESENTANTE)
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PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. S. (REU)

 

Processo n.º 1000972-63.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

documento juntado no ID: 28072490, o qual se trata de um acordo firmado 

entre as partes, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a sentença homologatória do referido acordo, 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000095-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. (REQUERENTE)

G. O. (REQUERENTE)

I. O. (REQUERENTE)

L. O. V. (REQUERENTE)

A. D. O. (REQUERENTE)

N. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000095-26.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a parte autora requer a expedição de 

alvará judicial para levantamento de valores existentes em conta bancária 

em favor de Celestino de Oliveira, desaparecido. 2. No entanto, para que 

as partes tenham legitimidade para o levantamento dos valores na 

condição de herdeiras do desaparecido, necessária se faz a 

comprovação da morte do Sr. Celestino de Oliveira, nos termos do art. 

1.784, do Código Civil. 3. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do CPC, carreando aos autos a certidão de óbito do Sr. Celestino 

de Oliveira ou sentença judicial declarando a abertura de sua sucessão 

definitiva, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006868-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

 

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 7. No 

mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de prisão 

junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015020-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. A. (RECONVINDO)

 

Processo n.º 1015020-61.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que dentre os documentos 

que instruem a peça exordial não consta o instrumento de procuração 

outorgado pelo segundo requerente, Jairo Lopes de Araujo, ao causídico 

que subscreve o petitório vestibular, bem como que não houve 

recolhimento das custas processuais. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, carreando ao feito a procuração da pessoa suprarreferida, 

efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o respectivo 

comprovante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009990-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES JOSE DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009990-45.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 3 de fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338344 Nr: 6657-30.2004.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTMO, CMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, ELY SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA 

CAMPOS ANTUNES - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte exequente, através de 

seu procurador, para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822809 Nr: 3918-64.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDM, DLDC, JFDM, JFDM, MFDM, BFMJ, PSDM, MMDC, 

PFDMN, DSRDM, EVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3918-64.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 108, intimem-se a inventariante, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.
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2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 414724 Nr: 10417-45.2008.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSC, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 10417-45.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 234/235, determinando a dilação do prazo por 30 

(trinta) dias.

 2. Decorrido o prazo deferido, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em seguida, venham-me conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784525 Nr: 7972-10.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAG, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogados da UNIJURIS - UNIC - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7972-10.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 56, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão (art. 921, §1º), sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme 

preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727122 Nr: 8010-90.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, KFDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH PACIFICA DO 

CARMO VIANA - OAB:27738/O, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18.199/MT

 Processo n.º 8010-90.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 97, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão (art. 921, §1º), sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme 

preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819026 Nr: 2582-25.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KST, KST, KST, LADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2582-25.2016.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por K.S.T., 

K.S.T. e K.S.T., representados por sua genitora, Sr.ª Lucineide Alves da 

Trindade, em face de JOSIAS SANTANA DA SILVA (qualificados nos 

autos).

2. À fl. 45 a parte autora requereu a desistência da ação e a sua extinção 

sem resolução de mérito.

3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pelo acolhimento do 

pedido da parte autora (fl. 47).

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. No mais, se necessário, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido.

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

10. 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, 13 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798024 Nr: 13485-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPCR, KPCR, ACR, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 
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OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 13485-56.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se que a parte demandada 

requer a juntada das alegações finais da parte autora para, somente 

depois, se manifestar, alegando que a desobediência da norma 

processual configuraria cerceamento de defesa.

2. Sobre o tema o art. 364, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que os 

memoriais escritos serão apresentados em prazos sucessivos, in verbis:

“Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e 

do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua 

intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada 

um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de 

direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que 

serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério 

Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias, assegurada vista dos autos.” (grifo nosso)

3. No mesmo sentido é o entendimento doutrinário:

“A previsão de prazo sucessivo para a apresentação dos memorias 

escritos respeita a dinâmica de toda a atividade desenvolvida na 

audiência: primeiro fala o autor, e depois fala o réu, já sabendo de 

antemão o que foi dito pelo autor. Na realidade, é a própria dinâmica do 

processo, vindo antes o ataque e depois a defesa. O réu, portanto, ao 

elaborar seus memoriais escritos terá acesso aos memoriais 

apresentados pelo autor, podendo se valer de tal peça para mais 

adequadamente se defender.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de direito processual civil. Volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2018)

4. Assim, defiro o pleito de fls. 242/243.

5. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

6. Empós, venham-me conclusos.

7. Intime-se

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760822 Nr: 13830-56.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDR, LORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH - OAB:21.012

 Processo n.º 13830-56.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que ainda não foi cumprida 

integralmente a determinação de fl. 163, item 3, sendo assim, cumpra-se a 

referida decisão.

 2. Após, venham-me conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730705 Nr: 11270-78.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDO, JDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - 

OAB:9889-B, ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, Junior Sérgio Marin - 

OAB:6295/Mt, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, 

PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11270-78.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 116/117, penúltimo parágrafo.

2. Após, cumprida a determinação supra, venha-me conclusos para 

deliberação.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750943 Nr: 8257-37.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVC, JDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DOS 

SANTOS - OAB:141.160/SP

 “Com tais considerações, infere-se, com tranquilidade, a admissão da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das ações 

alimentícias como elemento neutralizador das fraudes e abusos 

executados sob o véu protetivo da pessoa jurídica. Como anota Rolf 

Madaleno, no âmbito dos alimentos “ a penetração do véu societário 

torna-se uma poderosa arma a favor da parte mais débil do 

relacionamento afetivo e que, usualmente se torna vítima da fraude ou 

abuso societário’’, permitindo-se verdadeira ‘oxigenação do direito 

societário’, responsabilizando-se quem dele se utiliza com torpeza. Por 

isso, impõe-se aplicar a consagrada teoria do abuso da personalidade 

jurídica, retirando o véu societário, quando resultam evidentes condutas 

praticadas pela empresa para, concretamente, prejudicar ao credor de 

alimentos. (...) Por isso, nas palavras certeiras de Bertoldo Mateus de 

Oliveira Filho, ‘a aplicação da disregard doutrine nas lides alimentares é 

justamente o caminho eficaz para afugentar inúmeras farsas, nas quais o 

devedor oculta a sua verdadeira capacidade econômica em empresas e 

sociedades.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso 

de direito civil. 5ª ed. Vol. 6. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 893) (grifo 

nosso) 13. No caso em apreço, do minudente esquadrinho do caderno 

processual, nota-se que o feito tramita desde 2014 e que já houve 

diversas tentativas de constrição do patrimônio do executado, sem 

qualquer êxito. 14. Portanto, defiro o pleito de fls. 88/91, aplicando ao feito 

em tela a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 15. No mais, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, indique bens do 

d e v e d o r  a  p e n h o r a .  1 6 .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  14 de jane i ro  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726825 Nr: 7736-29.2013.811.0003

 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) THIAGO DOS ANJOS ARAUJO, para devolução 

dos autos nº 7736-29.2013.811.0003, Protocolo 726825, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758609 Nr: 12516-75.2014.811.0003

 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: THALISSON GUTIERRES MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI TEREZINHA MANHANI LIRA, ESPÓLIO 

DE DINYSIO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem sobre 

os cálculos de fls. 310/329, em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 751890 Nr: 8708-62.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSP, JPPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogados da UNIJURIS - 

UNIC - OAB:

 Processo n.º 8708-62.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 157, intimem-se a parte autora, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 757429 Nr: 11755-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AVFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, JOÃO PEDRO ALVES FILHO - OAB:24883/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDO 

VILELLA - OAB:14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Processo n.º 11755-44.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Ante a impossibilidade de homologação do acordo constante nas fls. 

145/147, devido à falta de regularização processual da parte executada, 

determino a intimação da parte exequente para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804511 Nr: 16116-70.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDS, VSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16116-70.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 56/57, para que seja oficiado à Caixa Econômica 

Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de 

FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700563 Nr: 8534-58.2011.811.0003

 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: GGFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDBPP, LGDBPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/O

 Certifico para fins e direito que, deixei de expedir mandado de intimação 

do requerente, tendo em vista que o endereço constante nos autos é 

incompleto, impossibilitando o cumprimento do mandado, conforme certidão 

de fls.254.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010217-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010217-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se os 

autos ao Proc. n.º 1006431-80.2019.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. 

Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a habilitação ou com 

esta concordem, no prazo legal. 4. Após, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

legal. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000705-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI OAB - 124.990.258-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000705-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 
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necessitada. 3. Nomeio como inventariante a requerente Regina Célia de 

Rocco Zonzini, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa da inventariante providenciar a juntada 

das certidões negativas municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), 

bem como o plano de partilha dos bens inventariados. Deverá, ainda, 

carrear aos autos certidão acerca da inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de 

Serviços Compartilhados, atendendo às disposições contidas no art. 2º, 

do Provimento 56/2016, CNJ. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, venham-me conclusos. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003194-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DA SILVA VILELA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003194-09.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado no item “D” da fl. 05 da petição de ID: 24005149, pelo que 

determino a realização de consulta, por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud, em nome do falecido, cujos extratos seguem anexos a presente 

decisão. 2. Após, abra-se vista à inventariante para que se manifeste, no 

prazo legal. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos para despacho. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001118-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE BARBOSA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001118-07.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000932-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DIAS FERREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROCHA FERREIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

SERGIANE RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 101.778.395-03 

(REPRESENTANTE)

ZILENE DIAS FERREIRA (HERDEIRO)

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

SERGISMAR DIAS FERREIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000932-81.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Zilma Dias Ferreira, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de 

algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério 

Público, se for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal) sobre as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não 

havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores atribuídos aos 

bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo de últimas 

declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da inventariante para 

prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006370-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RECH BERTINETTI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1006370-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

expedição de alvará formulado no ID: 27512422. 2. Após, em não havendo 

pendências, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. 3. Intime-se. 4. Expeça-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001061-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS SILVA TOLEDO OAB - 042.415.316-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JAIME IZIDORO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001061-86.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito no 

estado em que se encontra homologando todos os atos já praticados. 2. 

Ante o alegado no petitório de ID: 28366542, certifique a Sr.ª gestora 

judiciária quanto ao decurso do prazo para juntada de eventual 

contestação. 3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal. 4. Empós, 

venham-me conclusos para deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012721-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO OAB - MT2483/O (ADVOGADO(A))

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012721-48.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

considerando a comprovação de que o veículo Fiat/Strada Working CD, 

ano/modelo 2013/2013, placa OBQ-1055, foi adquirido em data posterior 

ao divórcio das partes, a fim de evitar prejuízo às partes, defiro o pleito de 

ID: 26494328, pelo que determino a retirada da restrição de transferência 

incluída por este juízo. 2. Ademais, haja vista a necessidade de produção 

de prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 

26.05.2020, às 14h20min, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados. 4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a 

sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em 

confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código 

de Ritos. 5. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo 

o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. 6. Saliento que compete aos patronos das partes informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006058-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

WALDEMIR ROGERIO DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

WAGNER JOSE CASTRO (REQUERENTE)

VALERIA DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

JULIO QUEIROZ CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006058-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor das 

petições de ID: 21515546 e 21515568, nomeio inventariante o herdeiro 

Waldemir Rogério de Oliveira Castro, o qual deverá ser intimado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do 

art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos. 2. No mesmo contexto, 

intime-se o inventariante substituto para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

retifique as primeiras declarações, no sentido de atribuir o valor corrente 

dos bens do espólio (art. 620, inciso IV, alínea h, CPC), bem para trazer 

aos autos o balanço do estabelecimento (art. 620, § 1º, inciso I, CPC), as 

certidões negativas de tributos em nome do de cujus, esboço de partilha, 

além de outras informações que entender pertinentes ao deslinde do feito. 

3. Após, intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias. 4. Sem prejuízo das determinações supra, em 

atenção ao teor da petição de ID: 25659352, intime-se pessoalmente o 

herdeiro Júlio Queiroz Castro para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a sua representação processual. 5. Cumpridas as diligências 

supra, venham-me os autos conclusos. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001058-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI TERESINHA DE SOUZA FOLADOR (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE IRACI DE SOUZA PENA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001058-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a Sr.ª Delci Teresinha de 

Souza Pena, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Verificada, de imediato, no caso em apreço, a 

ocorrência da hipótese prevista no art. 662, da Lei Instrumental Civil, que 

trata da dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD para 

fins de homologação do plano de partilha, passo diretamente ao julgamento 

do presente feito, eis que, em sede de arrolamento sumário de bens, se 

preenchidos todos os demais requisitos para sua concessão, não cabe ao 

juízo o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao 

lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. 

Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe o § 2º 

do art. 659 do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 6. Com efeito, o art. 1.031, do 

antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 
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os tributos. 7. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 8. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, do 

CPC). A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 

§ 2º), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de deferida a 

adjudicação (art. 659, § 2º). 9. A respeito do recolhimento do imposto de 

transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever o seguinte 

excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do tributo 

sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 

662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após 

a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro 

de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 

da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de 

intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita 

aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se 

estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente 

sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse 

procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa 

do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão 

somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se 

possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis, uma 

vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme 

dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de 

arrolamento”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 380-381) (grifo 

nosso) 10. Assim, JULGO, por sentença (art. 659, § 2º, CPC), o inventário 

dos bens deixados por HENRIQUE IRACI DE SOUZA PENA (qualificado nos 

autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. 11. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha. 12. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento 

do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 13. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007141-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1007141-03.2019.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter ESMERALDA 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no RG 

n.º 37.212.644-3 SSP/MT, portadora do CPF n.º 037.255.438-52, à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID G30 - Doença de Alzheimer), a ser exercida por VALMIR 

ALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n.º 

99537308 SSP/MT e do CPF n.º 829.664.438-04, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007141-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1007141-03.2019.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter ESMERALDA 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no RG 

n.º 37.212.644-3 SSP/MT, portadora do CPF n.º 037.255.438-52, à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID G30 - Doença de Alzheimer), a ser exercida por VALMIR 

ALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n.º 

99537308 SSP/MT e do CPF n.º 829.664.438-04, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007141-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1007141-03.2019.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter ESMERALDA 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no RG 

n.º 37.212.644-3 SSP/MT, portadora do CPF n.º 037.255.438-52, à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: CID G30 - Doença de Alzheimer), a ser exercida por VALMIR 

ALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n.º 

99537308 SSP/MT e do CPF n.º 829.664.438-04, nos moldes do enunciado 

no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar contas dos 

atos de sua gestão, ficando advertido de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da requerida. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007115-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (REQUERIDO)

S. F. S. (REQUERIDO)

J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007115-05.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação Divórcio 

Litigioso c/c Partilha de bens c/c Guarda de menor & Alimentos” ajuizada 
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por Helen M. C. de S. F. por si e na qualidade de representante legal da 

filha Sophia F., em face de Ricardo F., ambos qualificados nos autos. Na 

audiência de conciliação, as partes ajustaram quanto o divórcio, o 

manifesto interesse no retorno ao nome de solteira pela requerente, bem 

como a guarda da prole comum e o respectivo direito de visitas (ID 

24745861). Não houve acordo em relação à verba alimentar e a partilha 

dos bens. Parecer ministerial favorável à homologação da avença (ID 

25375285). Após a audiência, o demandado apresentou contestação e 

documentos atrelados ao ID 25487545. Vieram-me os autos. É o 

necessário. Decido. I. Prima facie, registro que as partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil e do art. 226, § 

6º da Constituição Federal. Demais disso, insta salientar que o deferimento 

da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei 

nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, sem maiores delongas e em 

harmonia ao parecer ministerial HOMOLOGO o acordo tal qual o celebrado 

entre as partes, no que tange a guarda unilateral da filha Sophia F. (d.n. 

27/07/2009) em favor da genitora e visitas em prol do genitor nos termos 

do ajuste (ID 24745861). Outrossim, decreto o divórcio de Helen M. C. de 

S. F. e Ricardo F., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, resolvendo 

parcialmente o mérito do feito, com supedâneo no art. 356, I, c.c art. 487, 

III, “b”, ambos do Código de Processo Civil. A cônjuge varão voltará a usar 

seu nome de solteira, qual seja: Helen M. C. de S. Expeça-se o termo de 

guarda respectivo bem como o competente mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, §1º, I, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Notifique-se. II. Por 

oportuno, a par da contestação oposta, intime-se a autora para, querendo, 

se manifeste em 15 (quinze) dias (CPC, art. 337). III. Na oportunidade, 

invocando o principio da economia e celeridade processual, embora o 

Código de Processo Civil não preveja fase exclusiva de especificação de 

provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito, 

entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível atingir a 

fase de organização e saneamento do processo sem que as partes 

tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º). 

Assim, considerando a possibilidade das partes influenciarem a decisão 

saneadora, com a especificação de provas e outros aspectos, longe de 

violar o espírito do atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de 

todos os agentes. Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do 

Código de Processo Civil, que estabeleceram os Princípios da Cooperação 

e não-surpresa, bem como a celeridade processual, intimem-se as partes 

para em 15 dias, sob pena de preclusão: a) Especifiquem as provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve 

ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e 

distribuição do ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); 

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Por derradeiro, ressalvo, que questões prejudiciais e 

preliminares ocasionais serão apreciadas pelo Juízo quando do 

saneamento do processo e, ademais, a especificação de provas ora 

deliberada não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 31 de outubro 2019. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009638-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

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))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003246-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (TESTEMUNHA)

M. D. J. M. D. O. (TESTEMUNHA)

Z. D. A. (TESTEMUNHA)

R. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. O. (TESTEMUNHA)

A. D. C. F. (TESTEMUNHA)

T. A. S. O. (REQUERIDO)

J. M. D. S. O. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUTERPE PINHEIRO MATOS OAB - RO6761 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar a comunicação do Juízo Deprecado. 

Ref. Carta Precatória 7001040-93.2020.8.22.0005: "PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de Justiça de Rondônia Ji-Paraná - 4ª 

Vara Cível: Despacho Inicial em Precatória: "Intime-se a testemunha 

JOSETE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - Rua Rio Candeias, n. 285, Parque 

São Pedro, Ji-Paraná/RO, para comparecer no dia 09 de março de 2020, 

às 09 horas, no Fórum Des. Hugo Auller, sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível desta Comarca, sito na Av. Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, nesta, a 

fim de serem ouvidos como testemunhas nos autos do processo n. 

1003246-05.2017.8.11.0003, ficando advertidos de que o não 

comparecimento, sem motivo justificado, implicará em condução coercitiva, 

respondendo pelas despesas respectivas. Ficam as partes intimadas do 

presente despacho através de seus advogados, salientando que a 

intimação da testemunha será realizado nos termos do artigo 455, caput e 

§1º, do Código de Processo Civil, ou seja, ficará a cargo do advogado da 

parte requerida a intimação de sua testemunha para comparecimento ao 

ato acima designado. Comunique-se ao Juízo Deprecante."

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001001-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. F. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001430-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(ID. 28234547) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000574-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR , a requerente, via DJE, para retificar o valor da causa, tendo em 

vista o pedido de alimentos vindicado, o valor da causa deverá 

corresponder à soma das doze parcelas dos alimentos vigentes (CPC, 

292, III), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004866-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAS MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SOLANGE MARIA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para 

apresentação da defesa, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação da parte requerida. Assim, IMPULSIONO os autos 

para proceder à INTIMAÇÃO do Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

parte requerida, conforme determinação. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro 

de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008254-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009909-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. A. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA BRONSTEIN OAB - MT26325/O (ADVOGADO(A))

JULIANA VILELA DA SILVA OAB - 040.277.501-52 (REPRESENTANTE)

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. D. O. (REU)

 

Diante do decurso do prazo sem manifestação da parte requerida, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004979-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO OAB - SP381568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. O. (EXECUTADO)

 

Intime-se a exequente para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

atualizar o cálculo nos moldes do decisum de 24748727, já que a petição 

derradeira retrata postura antagônica as deliberações de outrora, com o 

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

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, CPC, assim como 

regularizar o interesse desta Ação de Cumprimento de sentença 

provisória para Cumprimento de Sentença definitiva, apresentando o 

respectivo título judicial, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012764-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016548-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA GARCIA LEMOS DE MORAIS MOURAO OAB - MS3752 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARIA DE ARAÚJO GOMES, brasileira, casada, portadora 

da cédula de identidade RG n.º 1076079-2 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob 

n.º 808.382.001-68. Parte Requerida: RAUL GÔMES DA SILVA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 1016548-33.2019.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RAUL GÔMES DA SILVA, 

brasileiro, casado, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 19/12/1968, sob o 

regime de Comunhão Universal de bens e encontram-se separados de 

fato há mais de 40 (quarenta) anos. Não possuem filhos menores. Não há 

dívidas nem bens a partilhar. A parte autora requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do casal. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. (...) Assim, diante da negativa em localizar 

endereço atualizado do demandado, estando o demandado em local 
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incerto e não sabido, DEFIRO a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 3 

de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009608-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

EDITAL DE CITAÇÃO-Parte Autora: ALMIR CORREA DA SILVA, brasileiro, 

casado, do lar, portador da cédula de identidade RG n.º 1100925, 

expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 282.471.919-20. Parte 

Requerida: CLEUSA TERESINHA CORREA DA SILVA. PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS – PROCESSO Nº 1009608-86.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CLEUSA TERESINHA CORREA DA 

SILVA, brasileira, casada, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do 

prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 27/11/1976, sob o 

regime de Comunhão Universal de Bens e encontram-se separados de 

fato há mais de 20 (vinte) anos. Não possuem filhos menores em comum. 

Não há dívidas nem bens a partilhar. A parte autora requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do 

casal. Despacho/Decisão: Vistos etc. (...) Resultando negativa a diligência 

retro, defiro, desde já, o pedido manejado na exordial, determinando-se a 

citação editalícia da parte demandada, com prazo de 30 (trinta) dias, para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC), sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 3 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. S. P. (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. Parte Autora: EDUARDO MONTEIRO SANTANA, 

brasileiro, solteiro, autônomo, RG nº. 24308781 SSP/MT, CPF nº. 

050.146.141-83. REQUERIDO: L. E. M. P. (d. n. 06/10/2018), menor, 

representado por sua genitora, KELY DA SILVA PAES. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 1004835-61.2019.8.11.0003 - PJE - 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA L. E. M. P. (d. n. 

06/10/2018), menor, representado por sua genitora, KELY DA SILVA 

PAES, brasileira, solteira, RG n° 3006086-9 SSP/MT, CPF n° 

075.325.951-61, brasileira, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para querendo, responder a ação no prazo de 

15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE NEGATÓRIA 

DE PATERNIDADE, promovida pela parte autora acima. O requerente 

manteve um relacionamento íntimo com a genitora do requerido por 04 

(quatro) meses, por um período de tempo, acreditou que dessa relação 

adveio um filho em comum L. E. M. P. (d. n. 06/10/2018). Posteriormente, o 

requerente percebeu que não havia vínculo biológico com o requerido, o 

que ficou comprovado pela realização do exame de DNA juntado aos 

autos. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

desconstituída a paternidade do requerente em relação ao requerido com 

a devida anulação da certidão de nascimento do menor. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)estando a parte requerida atualmente 

em local incerto e não sabido (art. 256, do CPC), defiro, desde já, o pedido 

manejado no ID 23036798, determinando-se a citação editalícia da parte 

requerida. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data 

da publicação única. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 3 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046317-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JN AUTO POSTO TANABI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALMIR GAMBERA OAB - SP0119981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER ALVES PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILSON A MORETTI JUNIOR EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10599, de 15/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 24973150, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1054282-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

THAYZ QUINTILHANO MOREIRA (REQUERENTE)

ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES (REQUERIDO)

HELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO COZIN (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. 27637003, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056130-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA VERA LUCIA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO HENRIQUE DAMIAO BEFFA OAB - PR29156 (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BEFFA OAB - PR07390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BERTELE (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 das certidões negativas contidas nos ids. 26931370 e 

27389018, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055277-14.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 189 de 530



Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FABRINI COSTA GOMES OAB - SC35623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO SOUZA PORTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA DA SILVA GRANDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. 27634361, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 3 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051513-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CAMILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR (INVENTARIANTE)

JOAO AUGUSTO DE MORAES (ESPÓLIO)

 

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 das certidões negativas contidas nos ids. 26347591 e 

26677683, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050927-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DESTRO ZANARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ TURCHEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CONCEICAO VASCONCELOS TURCHEN OAB - 819.012.401-34 

(REPRESENTANTE)

 

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. 26342456, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051775-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMARA ELIAN OAB - MG83251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR GONCALVES DE MORAIS (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. 27092057, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051232-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LOPES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

JUAREZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE LAMOUNIER MAGALHAES OAB - MG131865 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES DOS PASSOS (REQUERIDO)

LINDA DE LOUDES 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. 26433709, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046473-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LOUISE GONÇALVES DE BARROS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA OAB - SP153178 (ADVOGADO(A))

OSWALDO JOSE DA COSTA ARAUJO OAB - SP113844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR GONÇALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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. 25460104, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060555-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSENI CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENEZES (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. 28083386, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034045-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 
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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. 26257617, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061163-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILIA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLYANNE DE VASCONCELOS MARQUES MAGALHAES OAB - 

SP322364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

 

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.27973781, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032912-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SPONGANO ZIGGIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA CESAR OAB - SP347425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR MORAES LAUER (REQUERIDO)

 

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. 26268500, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036729-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Benedita Ferreira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036729-38.2019.811.0041 Vistos. Considerando 

as informações contidas na petição de id. 27902104, deverá a Secretaria 

expedir novo mandado, encaminhando-o para cumprimento pelo mesmo 

oficial de justiça anteriormente designado. Cópia desta decisão servirá 

como mandado, bem assim de ofício para requisição de força policial, 

registrando-se que a polícia somente poderá ser acionada se realmente 

necessário, cabendo ao meirinho certificar circunstanciadamente sobre a 

diligência. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030772-56.2019.8.11.0041

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:

OSVALDO LUIZ MACHADO - ME (REQUERIDO)

JOAO ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26189018, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050089-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE SCHROEDER OAB - 004.408.529-00 (REPRESENTANTE)

DANIEL DE MELLO MASSIMINO OAB - SC27807 (ADVOGADO(A))

KESLEY DE MORAES SILVA OAB - SC30490 (ADVOGADO(A))

ANDERSON DOS SANTOS OAB - SC40231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE SCHNAIDER LESSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050089-40.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 28270536, a parte interessada (autora/credora) informa que 

o juízo deprecante expediu contramandado de prisão de Leandro José 

Schnaider Lesse (id. id. 28270538), todavia, requer a "concessão de 

prazo de 30 dias para providenciar um novo mandado de prisão civil do 

alimentante". O pleito ora formulado pela autora não tem como ser 

apreciado por este juízo, dado aos limites do objeto da carta precatória. 

Portanto, uma vez indeferido o aludido pleito contido no id. 28270536, 

ordeno que a Secretaria mantenha imediato contato telefônico com a 

Central de Mandados e/ou com o oficial de justiça ao qual foi distribuído o 

mandado de custódia, dando-lhes ciência do contramandado e também 

para que devolvam o mandado de prisão sem cumprimento. Na sequência, 

devolva-se a presente à origem, no estado em que se encontra, mediante 

a adoção das formalidades necessárias. Cumpra-se com urgência, em 

plantão judiciário. Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043710-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELINO NEPROMOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA OAB - RO7162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (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 das certidões negativas contidas nos ids. 25906465 e 

25262197, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039478-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (REQUERIDO)

Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E SILVA (REQUERENTE)

 

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 das certidões negativas contidas nos ids. 26350190, 

26388573 e 27566618, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUERENDO, APRESENTE 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO , NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº 1006466-74.2018.8.11.0003 VISTO. O ESTADO DE MATO 

GROSSO opôs embargos de declaração, ao argumento de que ocorreu 

omissão na decisão de Id. 27593566, pois deixou de analisar o pedido de 

manutenção da penhora sobre o percentual de 30% dos valores 

bloqueados. Além disso, sustenta que o embargado não fez prova efetiva 

da natureza salarial do valor penhorado, uma vez que o extrato juntado é 

referente apenas a um pequeno período registrado (Id. 28102530). 

Intimado, o embargado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO manifestou pela 

rejeição dos embargos de declaração (Id. 28658714). É o relatório. Decido. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão 

ao embargante quanto à omissão alegada. Compulsando os autos, 

observa-se que a decisão de Id. 27593566 realmente incorreu em 

omissão, pois não apreciou a alegação de que “deve ser afastada a tese 

de impenhorabilidade suscitada, uma vez que o entendimento sedimentado 

é pela possibilidade de penhora de verba salarial/aposentadoria, desde 

que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de 

comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família” 

(Id. 27306153, pág. 1). A recente jurisprudência firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade do 

salário, soldo ou remuneração só pode ser excepcionada quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso 

dos autos. Vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA ALIMENTAR DA 

VERBA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPENHORABILIDADE. 

ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. O acórdão de origem não destoa da 

jurisprudência firmada no STJ de que salário, soldo ou remuneração são 

impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra 

excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento 

de prestação alimentícia. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1421221 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0390824-4, Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139), Órgão 

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/05/2019, Data da 

Publicação/Fonte DJe 22/05/2019). Portanto, a alegação de que deve ser 

mantida a penhora sobre o percentual de 30% dos valores bloqueados 

não merece acolhimento. No que tange a alegação de que o embargado 

não fez prova efetiva da natureza salarial do valor penhorado, anoto que 

razão não assiste ao embargante. Conforme consignado na decisão 

embargada, ficou demonstrado que o bloqueio judicial do valor de R$ 

7.342,15 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), 

efetivado em 07/11/2019, recaiu sobre o salário do executado JOÃO 

PAULO DA MATA NAKUMO, pois segundo o extrato bancário do Id. 

26865968, a conta do BANCO SANTANDER, entre setembro a 

novembro/2019 recebeu somente depósitos referentes a crédito de 

salário, inclusive, no dia 07/11/2019, no valor de R$ 5.413,04. Ressalta-se 

que não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos 

na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso de 

embargos de declaração apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

para indeferir o “pedido de manutenção da penhora sobre o percentual de 

30% dos valores bloqueados” e, assim, sanar a omissão alegada. 

Intime-se o executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO para juntar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, extrato de movimentação da sua conta poupança 

referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007189-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIMENTA DOS SANTOS & RAMIRES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO DRº Juliano da Silva Barboza OAB/MT 14.573 , 

REPRESENTANDO O POLO PASSIVO, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE 

FORAM EXPEDIDOS ALVARÁS JUDICIAIS ELETRÔNICOS Nº 

583632-8/2020 E 583634-4/2020 , EM FAVOR DE Juliano da Silva Barboza 

e PIMENTA DOS SANTOS & RAMIRES LTDA, respectivamente, conforme 

determinado nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426331 Nr: 8491-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, para reconhecer o excesso no cálculo 

da exequente, e HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela Contadora 

Judicial no valor de R$ 43.036,08 (fls. 586/588).Pelo princípio da 

causalidade, condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o excesso de execução (R$ 

87.103,71 – R$ 43.036,08 = R$ 42.307,94) (...).HOMOLOGO o valor dos 

honorários advocatícios (R$ 1.759,69 – fls. 558), já o executado não 

impugnou o valor cobrado.Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 

10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, 
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os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito, com as 

retenções necessárias, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais 

(fls. 558).Apurado o cálculo dos honorários pelo Departamento 

competente, expeça-se o respectivo ofício requisitório à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia 

de depósito na conta judicial vinculada ao processo (endereço: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Quanto ao valor do principal 

(R$ 43.036,08 - fls. 586/588), expeça-se imediatamente o 

precatório.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 42748 Nr: 5148-45.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LIVIA MENDES VIEIRA, JAQUELINE VIEIRA 

DE SOUZA, JANICE LAURA VIEIRA DE SOUZA, WALISTER MAGNO 

ARRUDA VIEIRA, RUBENS ANTONIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:procuradora, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - 

OAB:7859-B/MT, LAERCIO ANTONIO DOS SANTOS PELLICIONI - 

OAB:4288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

A pretensão buscda neste feito já se concretizou, estando os autos 

aguardando apenas o pagamento de precatório.

Como relação ao pedido de arbitramento de honorários formulados pelo 

advogado JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO deve ser buscado em ação 

própria, garantindo-se aos interessados o amplo direito de defesa.

Assim, INDEFIRO o processamento do pedido de fls. 342/364 e determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750923 Nr: 8244-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO - COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, ADELIO EDUARDO DA SILVA, GERALDO SILVA 

CAIXETA, AG & S PARTICIPAÇÕES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de suspensão e 

sobrestamento da execução fiscal. INTIME-SE a exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial substituindo a CDA de fls. 06/09, nos 

termos dos artigos 321 do CPC e 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80, para constar 

no polo passivo a massa falida da empresa executada UNIÃO – 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.Após, cite-se a empresa 

executada, por meio de carta precatória, na pessoa do seu 

Síndico/Administrador Judicial (fls. 194). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762594 Nr: 14751-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO MARRAS DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para reconhecer o 

excesso no cálculo do exequente.HOMOLOGO o cálculo realizado nesta 

data no Programa PROJEF WEB, que acompanha a presente decisão, no 

valor de R$ 1.819,63 (um mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e 

três centavos).Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios em favor do Município de 

Rondonópolis, que arbitro em 20% sobre o excesso de execução [R$ 

407,78 (R$ 2.227,41 – R$ 1.819,63)], na forma do art. 85, §3º, I, e §7º, do 

CPC. Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.Após, expeça-se o respectivo ofício requisitório à autoridade, 

na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 2 (dois) 

meses, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia 

de depósito na conta judicial vinculada ao processo (endereço: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 

535, §3º, II, do Código de Processo Civil).O ofício requisitório será instruído 

com o cálculo e as devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado 

dos documentos relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426413 Nr: 8593-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE C GIROTTO 

- OAB:SP/124.071, MARCIO ABBONDANZA MORAD - OAB:286654/SP, 

RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - OAB:110.862-SP

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820035 Nr: 2936-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por APARECIDA 

CARVALHO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 
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zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820246 Nr: 3058-63.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILIA DO CARMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARILIA DO 

CARMO SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760584 Nr: 13665-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

JONAS JOSE DA SILVA, REGINA CELI MARQUES RIBEIRO DE SOUZA, 

URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, MATEUS ROBERTE CARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIM 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 VISTO.

O Ministério Público requereu a produção de prova emprestada dos autos 

da ação penal nº 0004378-04.2014.4.01.3602, em trâmite na Justiça 

Federal de Rondonópolis, relativo aos documentos envolvendo o Termo de 

Acordo de Parcelamento de Débito Tributário realizado entre o Município de 

Rondonópolis e a Receita Federal, bem como cópia dos depoimentos das 

testemunhas MARIA EDILEIA PETRINI, auditora fiscal da Receita Federal, 

matrícula 6.472.411; e, LILIAM REGINA DE SOUZA ESPÍNDOLA, auditora 

fiscal da Receita Federal, matrícula 1292305, inquiridas em juízo ou 

extrajudicialmente (fls. 1.742/1.743).

DEFIRO a prova emprestada requerida pelo Ministério Público, na forma do 

artigo 372 do Código de Processo Civil.

Oficie-se a Justiça Federal de Rondonópolis, solicitando os seguintes 

documentos da ação penal nº 0004378-04.2014.4.01.3602: 1) cópia Termo 

de Acordo de Parcelamento de Débito Tributário realizado entre o Município 

de Rondonópolis e a Receita Federal; 2) cópia dos depoimentos das 

testemunhas MARIA EDILEIA PETRINI, auditora fiscal da Receita Federal, 

matrícula 6.472.411; e, LILIAM REGINA DE SOUZA ESPÍNDOLA, auditora 

fiscal da Receita Federal, matrícula 1292305, inquiridas em juízo ou 

extrajudicialmente.

Com a juntada, dê ciência aos requeridos dos aludidos documentos.

Diante da certidão de fls. 1.745, proceda-se nova tentativa de intimação do 

requerido José Carlos Junqueira de Araújo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736415 Nr: 15755-24.2013.811.0003

 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: VERA LUCIA FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VERA LUCIA 

FIALHO GARCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 109). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761051 Nr: 13945-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALAIDE GOMES DE MORAES, ADEILTO RAMOS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 

223).Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA.Rondonópolis, 

quarta-feira, 15 de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734732 Nr: 14485-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 91-v).Embora o perito nomeado 

apresentou sua proposta no valor de R$ 200.00 (fls. 110,00), tendo 

transcorrido mais de 4 (quatro) anos desde a data da proposta, e, 

considerando, ainda, que atualmente, está sendo fixado o valor de R$ 

370,00 para realização de perícia, cujo valor já foi bloqueado neste feito 

(fls. 490), DETERMINO a liberação deste valor ao perito Márcio Ferreira de 

Oliveira.Após, encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806198 Nr: 16749-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RAFACHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 15 de janeiro de 
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2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736854 Nr: 16108-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO AURINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por RONALDO 

AURINO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente do Sistema 

Penitenciário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 107). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760994 Nr: 13915-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZÉLIA LUIZA DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ZÉLIA LUIZA 

DE SOUZA FREITAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Técnico Administrativo 

Educacional Profissionalizado, em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 112-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442559 Nr: 11227-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JOSE WIECZOREK, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE DENISE, CLARICE TEREZINHA MEIRELES 

WIECZOREK, MERCADO MANGUABA LTDA, ANA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA M. WIECZOREK - 

OAB:, DEFENSORIA - OAB:, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.Deixo de condenar o 

executado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, § 7º, do 

CPC), tendo em vista que foram deliberados novos índices de atualização, 

conforme entendimento atual do STJ e STF.DETERMINO que a Contadora 

Judicial elabore novo cálculo, observando-se os seguintes parâmetros:1) 

R$ 30.000,00 (dano moral) – correção monetária: IPCA-E, a partir de 

02/06/2016 (data da sentença); e juros de mora da seguinte forma: 1) 

04/08/1997 (data do evento danoso) até dezembro/2002: 0,5% ao mês; 2) 

janeiro de 2003 até 29/06/2009 (vigência da Lei 11.960/2009): juros de 

mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer 

outro índice; 3) a partir de 29/06/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança;2) R$ 3.000,00 (honorários 

advocatícios) – correção monetária: IPCA – E, a partir de 02/06/2016 (data 

do arbitramento), e os juros de mora: índice de remuneração da caderneta 

de poupança, a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos 

termos do artigo 85, §16, do CPC, ou seja, 10/09/2018 (fls. 442).Com a 

juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 428-98.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEKL, DDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, JESSIKA 

LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 INTIMAÇÃO AO DRº DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

representando o polo passivo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 582756-6/2020, em favor 

de WILSON KOEI KANACILO JUNIOR, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442559 Nr: 11227-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JOSE WIECZOREK, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE DENISE, CLARICE TEREZINHA MEIRELES 

WIECZOREK, MERCADO MANGUABA LTDA, ANA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA M. WIECZOREK - 

OAB:, DEFENSORIA - OAB:, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

representando o polo ativo;PARA QUE TOME CIÊNCIA DA DECISÃO DE 

FLS. 490/492, BEM COMO , PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DOS 

CÁLCULOS JUNTADO PELA CONTADORA JUDICIAL DE FLS. 493/496, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704374 Nr: 12351-33.2011.811.0003

 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: ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 582316-1/2020 em favor de MOLINA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738744 Nr: 1181-59.2014.811.0003

 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: CRISTIANA DUARTE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 582734-5/2020, em favor de 

CRISTIANA DUARTE FRANCO conforme determinado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339385 Nr: 7659-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES 

LEAL - OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 INTIMAÇÃO AO DRº MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, 

representando o polo passivo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 581998-9/2020 em seu 

favor, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760584 Nr: 13665-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

JONAS JOSE DA SILVA, REGINA CELI MARQUES RIBEIRO DE SOUZA, 

URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, MATEUS ROBERTE CARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIM 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:ANDERSON VATUTIM LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, RUBSON 

PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0, representando o polo 

passivo, PARA QUE TOMEM CIÊNCIA que foi EXPEDIDA CARTA 

PRECATÓRIA À COMARCA DE CUIABÁ-MT com a finalidade de proceder a 

Inquirição da testemunha WILMAR SOUZA DE OLIVEIRA, arrolada pela 

parte requerida fls. 1761, tendo sida distribuida na 1ª Vara Cível - Vara 

Esp. De Falências , Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, 

recebendo a numeração: Carta Precatória nº 1003230-29.2020.811.0041, 

referente a presente Ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746135 Nr: 5657-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

GILBERTO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES:BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT representando o 

polo ativo, PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO Nº577778-P/2019 em favor de RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770644 Nr: 2455-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627 

representando o polo ativo., PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº577785-2/2019 em seu favor, 

conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447576 Nr: 2755-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS FERREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº DIVINO BATISTA DE SOUZA OAB/MT 6433, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 577750-P/2019 em seu favor, 

conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820223 Nr: 3046-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE IRINEU DA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSE IRINEU DA 

COSTA XAVIER em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como perito o 

contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial 

conclusivo pela ausência de defasagem salarial (fls. 384/388). O Estado 

de Mato Grosso concordou com o laudo elaborado pelo perito contábil, 

razão pela qual requereu sua homologação, com a extinção da ação (fls. 

395/396). A parte autora foi intimada para se manifestar acerca do lado 

pericial, porém ficou inerte (fls. 400). É o relatório. Decido. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. A sentença fixou que o percentual dos honorários 

advocatícios fossem definidos após a liquidação de sentença, nos termos 

previstos no § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC (fls. 153-v). Ocorre que, 

conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença 

apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar 

para a execução da verba honorária, considerando que esta foi 

condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero. 

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção 

da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos 

consectários da condenação. DISPOSITIVO Com essas considerações, 

julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação 

zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736049 Nr: 15467-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEDIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ALEDIR 

MARTINS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional de Apoio do 

SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como perito o 

contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial 

conclusivo pela ausência de defasagem salarial (fls. 362/364). O Estado 

de Mato Grosso concordou com o laudo elaborado pelo perito contábil, 

razão pela qual requereu sua homologação, com a extinção da ação (fls. 

368/369). A parte autora, por sua vez, discordou do laudo apresentado e 

requereu a realização de nova perícia (fls. 437/440). É o relatório. Decido. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A decisão monocrática reduziu os 

honorários advocatícios para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 

96). Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o 

cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia. De outro norte, 

não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o 

§1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios 

na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na 

execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que 

descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, 

porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à 

fase executiva. DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378408 Nr: 6692-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEICAO GAIÃO CHAVES, MARIA 

CONCEICAO GAIAO CHAVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CONCEICAO GAIÃO CHAVES, 

Cpf: 30247152668, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHOR e AVALIAÇÃO 

efetivada nos autos, do imóvel situado na "QUADRA 32, LOTES 21 e 22, 

LOTEAAMENTO JD RUI BARBOSA, RONDONÓPOLIS, e no prazo de 30 

dias, oferecer embargos, contados da intimação da penhora (art. 16, III, da 

L.E.F.)

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se a parte devedora via edital para 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora (art. 16, III, da L.E.F.).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012882-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação para concessão de auxílio acidente c/c pedido 

de tutela antecipada ajuizada por VALDEIR DO NASCIMENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a 

necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o 

Dr. Marcus José Pieroni, o qual pode ser encontrado na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, 2094, Vila Birigui, nesta cidade e pelos telefones: 

66-3426-6773, devendo ser intimado da nomeação, para que submeta o 

autor à avaliação médica emitindo-se o competente laudo médico. Fixo o 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para os honorários periciais, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. 

Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o 

encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia 

médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 

8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de 

acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS 

para pagar os honorários periciais, através de depósito judicial (conta 

única), no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006466-74.2018.8.11.0003 VISTO. O ESTADO DE MATO 

GROSSO opôs embargos de declaração, ao argumento de que ocorreu 

omissão na decisão de Id. 27593566, pois deixou de analisar o pedido de 

manutenção da penhora sobre o percentual de 30% dos valores 

bloqueados. Além disso, sustenta que o embargado não fez prova efetiva 

da natureza salarial do valor penhorado, uma vez que o extrato juntado é 

referente apenas a um pequeno período registrado (Id. 28102530). 

Intimado, o embargado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO manifestou pela 

rejeição dos embargos de declaração (Id. 28658714). É o relatório. Decido. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão 

ao embargante quanto à omissão alegada. Compulsando os autos, 

observa-se que a decisão de Id. 27593566 realmente incorreu em 

omissão, pois não apreciou a alegação de que “deve ser afastada a tese 

de impenhorabilidade suscitada, uma vez que o entendimento sedimentado 

é pela possibilidade de penhora de verba salarial/aposentadoria, desde 

que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de 

comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família” 

(Id. 27306153, pág. 1). A recente jurisprudência firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade do 

salário, soldo ou remuneração só pode ser excepcionada quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso 

dos autos. Vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA ALIMENTAR DA 

VERBA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPENHORABILIDADE. 

ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. O acórdão de origem não destoa da 

jurisprudência firmada no STJ de que salário, soldo ou remuneração são 

impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra 

excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento 
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de prestação alimentícia. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1421221 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0390824-4, Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139), Órgão 

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/05/2019, Data da 

Publicação/Fonte DJe 22/05/2019). Portanto, a alegação de que deve ser 

mantida a penhora sobre o percentual de 30% dos valores bloqueados 

não merece acolhimento. No que tange a alegação de que o embargado 

não fez prova efetiva da natureza salarial do valor penhorado, anoto que 

razão não assiste ao embargante. Conforme consignado na decisão 

embargada, ficou demonstrado que o bloqueio judicial do valor de R$ 

7.342,15 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), 

efetivado em 07/11/2019, recaiu sobre o salário do executado JOÃO 

PAULO DA MATA NAKUMO, pois segundo o extrato bancário do Id. 

26865968, a conta do BANCO SANTANDER, entre setembro a 

novembro/2019 recebeu somente depósitos referentes a crédito de 

salário, inclusive, no dia 07/11/2019, no valor de R$ 5.413,04. Ressalta-se 

que não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos 

na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso de 

embargos de declaração apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

para indeferir o “pedido de manutenção da penhora sobre o percentual de 

30% dos valores bloqueados” e, assim, sanar a omissão alegada. 

Intime-se o executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO para juntar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, extrato de movimentação da sua conta poupança 

referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LUCIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Rondonópolis (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$63.000,00, 

contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar como chegou a 

tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, explique como chegou ao valor da causa obedecendo o que dispõe o 

artigo 292 do Código de Processo Civil, em caso de verificar o erro em seu 

valor, que desde já retifique-o, sob pena deste juízo arbitrar de ofício o 

valor. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILZO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Reparação Civil de Danos proposta por 

Dilzo Pereira Lima em desfavor do Município de Rondonópolis. Atribuiu à 

causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da 

Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado 

Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 

(sessenta) salários-mínimos, este obterá competência absoluta para 

processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 

deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado 

Especial possui competência para processar e julgar os feitos de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da 

Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as seguintes 

competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e julgar os feitos 

de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 

9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 198 de 530



Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001035-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES OSSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

THIAGO NUNES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade 

com pedido de tutela provisória de urgência movida por HUMBERTO 

ALVES OSSUNA em desfavor de NILO VEÍCULOS LTDA, THIAGO NUNES 

DA CUNHA, DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO. Atribuiu à 

causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 

12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial 

da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O 

artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que 

na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência 

para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Com relação ao fato de no polo passivo haver litisconsortes 

não elencados no inciso II do artigo 5º da Lei 12.153/09, não é, por si só, 

motivo para afastar a competência da aludida justiça especial, consoante 

farta jurisprudência no mesmo sentido, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO DE ENTE PÚBLICO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE 

NÃO AFASTA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUIZADO ESPECIAL 

FAZENDÁRIO. Ação cognitiva ajuizada perante Juízo Fazendário da 

Comarca da Capital. Declínio de competência para Juizado Especial 

Fazendário. Suscitação de conflito negativo de competência sob a 

alegação de que o litisconsórcio passivo com pessoa jurídica ou física 

afasta a competência do Juizado Especial. 1. Com efeito, os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para as causas 

cíveis até o valor de 60 salários mínimos, exceto aquelas previstas no art. 

2.º, § 1.º, incisos I a III, da Lei n.º 12.153/09 2. Prevalência da Lei Federal 

12.153/09 e da Lei Estadual 5.781/10, que estabelecem a competência 

absoluta do Juizado Especial Fazendário, sem fazer qualquer vedação 

quanto à viabilidade de litisconsórcio passivo entre o ente público e 

pessoas físicas ou jurídicas. 3. Conflito negativo de competência que se 

julga improcedente. (TJ-RJ - CC: 00596837020178190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL CARTORIO UNICO JUI ESP FAZENDA PUBLICA, Relator: 

FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 

06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017)” 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA E PESSOA 

FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. 

O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, 

pelo Ministério Público ou pelo juiz. Inteligência do art. 951 do CPC. 2. O 

fato de a ação ter sido proposta contra pessoa jurídica de direito público 

em litisconsórcio passivo com pessoas físicas não afasta a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. 

Por conseguinte, imperioso o retorno dos autos à Terceira Turma Recursal 

da Fazenda Pública para apreciar o Recurso Inominado interposto pela 

parte autora CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de 

Competência Nº 70079521589, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - 

CC: 70079521589 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de 

Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 17/12/2018)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO E 

PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO MANTIDA. 1) A formação de 

litisconsórcio passivo entre as pessoas arroladas no art. 5º, inciso II, da 

Lei nº 12.153/2009, e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado não 

afasta a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, 

vez que ausente vedação expressa nesse sentido e o valor da causa se 

enquadra no limite legal. 2) Conflito julgado improcedente para fixar a 

competência do Juízo suscitante. (TJ-AP - CC: 00010091220188030000 

AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, Tribunal)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORAIR ANDRE DOGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos etc. Declaro-me suspeito para processar e julgar o feito por motivo 

de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao meu substituto legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001433-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA JORGE HEITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Pedido de Baixa de Arresto proposta por Rosalina Jorge Heitz em 

desfavor do Município de Rondonópolis. Atribuiu à causa o valor de R$ 
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251,71 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). 

Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em 

que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não 

ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, este obterá competência 

absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

(...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da Resolução 

TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de 

Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º Atribuir, ao 

Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, as 

seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) Processar e 

julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição 

alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.” Com 

efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar 

feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista 

no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002001-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição juntada pelo requerido 

no id retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006914-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURENICE RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre o despacho e documento 

juntados no id retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006998-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESA SILVA DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre o despacho e documento 

juntados no id retro.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015223-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

KATIA MARIA APRA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (REQUERIDO)

GUILHERME DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

HUMBERTO MELO BOSAIPO (REQUERIDO)

VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERIDO)

GERALDO LAURO (REQUERIDO)
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JOEL QUIRINO PEREIRA (REQUERIDO)

JOSE QUIRINO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521-O (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

GEORGE ANDRADE ALVES OAB - SP250016 (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - SP130011 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Tendo em vista o certificado no ID 28717933, redesigno a 

solenidade para o dia 17 de fevereiro de 2020 às 15hr30min. Intime-se a 

testemunha indicada em horários alternativos a fim de encontra-la em sua 

residência. Não sendo encontrada novamente, vista dos autos ao 

Ministério Público para que informe se há outro endereço em que a 

testemunha possa ser encontrada. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006999-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA SUELI DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre o despacho e documento 

juntados no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001158-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

LENOR SALVATORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO IZYCKI OAB - SC32181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos etc. Verifica-se no ID 13598400 que consta a Certidão de Trânsito 

em Julgado da sentença de ID 12841800. No dia seguinte foi protocolado 

pelo Estado de Mato Grosso recurso de apelação contra a referida 

sentença, onde alegou preliminarmente a tempestividade do recurso em 

razão de que no último dia de seu prazo recursal o sistema PJE estaria 

indisponível, conforme documentos que carreou anexo ao referido 

recurso. No ID 15649769 os autores pugnaram pelo cumprimento da 

sentença. Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que estes autos se 

encontram arquivados definitivamente desde o dia 11 de junho de 2018, 

quando então foi certificado o trânsito em julgado da sentença retro. Na 

sequência, houveram algumas manifestações das partes dando 

continuidade ao feito, conforme acima relatado, todavia, o sistema PJE por 

algum erro não fez nenhum tipo de alerta de haver petições protocoladas 

após o arquivamento definitivo dos autos, o qual permaneceu arquivado 

desde então, somente vindo a ser desarquivado após contato do 

advogado dos autores junto ao Gabinete deste Juízo, noticiando a 

paralização destes autos por mais de um ano e seis meses, oportunidade 

em que determinei o desarquivamento dos autos para apreciação das 

manifestações das partes. Feito os relatos devidos, tenho que a certidão 

de trânsito em julgado de ID 13598400 deve ser anulada, a fim de que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aprecie o recurso de 

apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, haja vista a preliminar 

de tempestividade recursal alegada em razão de indisponibilidade do 

sistema PJE no último dia de prazo do requerido. Deste modo, indefiro, por 

ora, o pedido de cumprimento da referida sentença, em razão da 

apresentação do recurso de apelação de ID 13624143, determinando a 

intimação dos autores para que, caso queiram, no prazo legal, apresentem 

suas contrarrazões ao recurso. Na sequência, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que apreciem 

o recurso de apelação apresentado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 725365 Nr: 6319-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO, 

MARCIO LANDI, S A U SERVICO ASSOCIADO DE UROLOGIA LTDA, 

GILBERTO BRAZ DE O SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 SENTENÇA

 Vistos etc.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs ação de execução fiscal em face de S A U SERVIÇOS 

ASSOCIADOS DE UROLOGIA LTDA igualmente qualificado, pleiteando, 

dentre outros, a citação da parte devedora para pagamento da dívida no 

prazo legal, sob pena de penhora de seus bens.

Devidamente citado, o executado opôs embargos a execução, efetuando 

a devida garantia da dívida em sua integralidade mediante depósito, qual 

seja R$ 29.830,28 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito 

centavos).

O embargos foi julgado extinto sem resolução do mérito e, por 

consequência, houve a manutenção da legalidade da cobrança do ISS.

 O exequente requer o levantamento dos valores.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após citado o executado apresentou embargos e 

garantiu a dívida integralmente, bem como que ante a extinção dos 

embargos e manutenção da cobrança do ISS o exequente requer o 

levantamento dos valores.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Por derradeiro, defiro o levantamento de valores, devendo ser expedido o 

competente alvará dos valores depositados em favor do exequente.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 13950-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CAVALCANTE, NEIDE MARIA NASCIMENTO 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMITA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387
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 Vistos etc.

Em vista da determinação exarada pelo DES. Sebastião Barbosa Farias às 

fls. 353/354, designo nova audiência para oitiva da testemunha Terezinha 

Lemz, a qual se realizará no dia 03 de março de 2020 às 15hr00min.

Intimem-se as partes e a testemunha para que compareçam ao ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 803682 Nr: 15813-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de fls. 

1.815/1.816, eis que tempestivos, DANDO-OS PROVIMENTO para 

reconhecer a necessidade de produção da prova pericial contábil, a qual 

inclusive se faz imprescindível para deslinde da controvérsia, já que a 

matéria em litigio foge ao conhecimento do homem médio.Observe-se que 

a parte embargante já apresentou seus quesitos, os quais são mais 

amplos a pretensão pericial inicialmente indicada, tornando-se a perícia 

mais ampla e complexa.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 798382 Nr: 13648-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, CARLOS 

ALBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 Vistos etc.,

Tendo em vista que a decisão de fls. 115 determinou a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário exequendo, ainda que garantido por bem 

móvel, em descompasso ao que dita a Súmula 112 do STJ, tal decisão se 

encontra estabilizada, já que dela não fora interposto nenhum recurso, 

não podendo o fisco estadual em razão do débito exequendo se negar a 

expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa, razão pela 

qual defiro parcialmente o pleito de fls. 130/133, a fim de que o fisco não 

obste a emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa em 

razão do débito exequendo.

Como anteriormente explicado, a garantia dada não poderia ter suspenso 

o curso do feito executivo, já que não feita integralmente em dinheiro ou 

garantia a ele equiparado (fiança bancária e seguro garantia), o que 

apenas possibilitaria que o executado opusesse sua defesa por meio de 

embargos à execução, todavia, diante a suspensão da exigibilidade do 

crédito a execução fiscal deve permanecer suspensa até o julgamento 

dos embargos à execução em apenso.

Por fim, observo que à petição de fls. 139/141 e seus documentos foram 

equivocadamente juntados neste feito, razão pela qual determino seu 

desentranhamento destes autos e a juntada nos autos corretos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734723 Nr: 14474-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Fiquem os autos suspensos até o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos embargos à execução em apenso, conforme anteriormente 

determinado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 810636 Nr: 18098-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALMEIDA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Diante o exposto, se faz prescindível a realização de fase de liquidação 

de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão 

somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, 

tal percentual já fora fixado.Em razão disto, o pedido da autora 

comportava de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que 

a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por 

simples cálculos aritméticos, diligência que já foi cumprida pela exequente 

às fls. 92/98 dos autos principais, o que torna também dispensável a 

realização de qualquer perícia contábil.Por tudo o que foi exposto, não 

preenchido os pressupostos de admissibilidade da defesa oposta, 

REJEITO os embargos à execução, pelo mérito alegado ser anterior à 

prolação da sentença, esbarrando-se no óbice contido no artigo 741, 

inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da 

oposição dos presentes embargos, não se enquadrando as alegações 

iniciais em nenhuma das outras previsões contidas no artigo supracitado, 

razão pela qual indefiro a inicial e JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015.O embargante é isento ao pagamento de custas, 

todavia, fica condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais que 

ora fixo em R$1.000,00 (um mil reais), haja vista que o valor dado a causa 

é muito baixo e tornaria os honorários sucumbenciais irrisórios caso 

fixado em percentual (art. 85, §8º, do CPC).Sentença não sujeita a 

reexame necessário, haja vista que apesar do valor dado a esta causa, a 

exequente apurou nos autos principais um proveito econômico em muito 

inferior a 500 salários-mínimos.Transitada em julgado esta sentença, 

traslade-se cópia desta e da certidão de trânsito para os autos principais, 

após, não havendo requerimentos, arquive-se.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 88252 Nr: 23703-42.1998.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MELLO DE OLIVEIRA 

- OAB:18818/O

 Vistos etc.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs ação de execução em face de VALMOR DE OLIVEIRA 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação da parte 

devedora para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora 

de seus bens.

Devidamente citado, o executado procedeu com o pagamento da dívida 

mediante acordo realizado por ocasião da realização do mutirão fiscal.

Instado, o exequente requereu a extinção do feito em virtude da 

satisfação da dívida.

O exequente requer o levantamento dos valores bloqueados através da 
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penhora online, bem como a retirada dos cheques anexos ao processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após citado o executado procedeu com o 

pagamento do débito em sua totalidade, corroborado pela parte exequente.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Por derradeiro, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto aos 

pedidos de fls. 129.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 701148 Nr: 9126-05.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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 SUELI BONFIM, SOLANGE CECILIA KANIESKI, 

MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA DOLORES DA SILVA DUARTE, ENIDES 

MARIA DE OLIVEIRA CASTRO, ROSELI BATISTA DE JESUS, MARIA DE 

LOURDES FERNANDES CADIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, em que foi apresentado o cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC.

Intime-se a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786032 Nr: 8609-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO, MARLY 

DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, PONTO QUENTE MOVEIS 

ELETRODOMESTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR SEU ADVOGADO 

CONSTITUIDO, para comparecer perante esta secretaria da 2ª Vara da 

Fazenda Pública desta comarca, a fim de assinar o Termo de Nomeação 

de Bens à Penhora, no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723539 Nr: 4530-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO através de advogado 

constituído, para no prazo legal, declinar aos autos dados bancários de 

sua titularidade para expedição de alvará de levantamento em seu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771208 Nr: 2825-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU 

ADVOGADO, acerca da PENHORA e AVALIAÇÃO do imóvel e suas 

Edificações, situado na Rua Hiroschi Kawatoko, nº 279, bairro Parque 

Real, nesta cidade, avaliado em R$ 250,000,00 duzentos e cinqüenta mil 

reais), bem como, para querendo, opor embargos no prazo de 30 ( trinta ) 

dias.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002977-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANGE AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002977-29.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.758,43 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: LANGE AUTO CENTER LTDA - ME Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 1789, - DE 1385/1386 A 2199/2200, 

LA SALLE I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-002 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. 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, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro 
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de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004611-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. TEC - USINAGEM, CALDEIRARIA, MANUTENCAO INDUSTRIAL E 

AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004611-94.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.717,79 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: G. TEC - USINAGEM, CALDEIRARIA, 

MANUTENCAO INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA - ME Endereço: RUA 

MARIA OLIVEIRA DE MENEZES, 964, JARDIM MORUMBI, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78745-570 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. 

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, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006027-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NELIR DE ASSIS (EXECUTADO)

ETHIENE ARNONI ASSIS DE CASTRO (EXECUTADO)

EXPRESS AUTO PARTS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1006027-29.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.148.352,72 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

EXPRESS AUTO PARTS LTDA Endereço: ITRIO CORREA da COSTA, 3220, 

QUADRA 14; LOTE 4;, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78705-540 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. 

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, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006587-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA LUIZA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1006587-39.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.145,19 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: LUCINDA LUIZA DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA RUI BARBOSA, 565, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-130 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. 

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, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334311 Nr: 5127-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Código: 334311

I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601155 Nr: 5591-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PEREIRA VASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 Defiro o pedido ministerial. Expeça-se a devida missiva, observando-se o 

mencionado nas fls. 162/173. Após a juntada das missivas, intimem-se as 

partes para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e 

sucessivo de cinco dias. Após, voltem-me para sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 688289 Nr: 1438-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA 

CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 I – Designo para o dia 05 de março de 2020, às 09h00min, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, (em caso de não 
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localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias úteis antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova), intimem-se em seguida os Srs. jurados.

III – Requisite-se reforço policial e os réus.

IV– Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650966 Nr: 619-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B, ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12.992-MT

 Dispositivo.Desse modo, reexaminando a questão decidida, concluo que 

não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho.Remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observadas as 

formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295994 Nr: 3428-73.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BILHERME BATISTA, ADILSON 

RODRIGUES DE ALMEIDA, MARCIO VIEIRA DOS SANTOS, VALDEIR ZELIZ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Intimação do patrono do Réu Valdeir Veliz dos Santos, Dr. Rafael Cardoso 

Moraes, para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689825 Nr: 2757-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIRENE DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT

 III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;IV – que 

pronunciar o réu; (...).3. Dispositivo.Desse modo, reexaminando a questão 

decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho.Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 308558 Nr: 372-27.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Macêdo - 

OAB:4.763/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia da Costa Rodrigues 

- OAB:OAB/MT 13.537, JOÃO CARLOS DE PINHO SOARES - 

OAB:9837-E, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT, Welson da 

Costa Rodrigues - OAB:13199

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado NELSON 

SCHWINGEL, conforme inteligência do artigo 107, IV, art. 109, I, e art. 115 

todos do Código Penal Brasileiro.Em face do teor da presente decisão, 

expeça-se o competente contramandado de prisão, devendo ser oficiado 

aos órgãos competentes para que se promovam à baixa e devolução do 

mandado de prisão em desfavor do acusado.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. 

Intimem - se.Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319790 Nr: 4588-94.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOLANGE DUARTE DA SILVA, EVA 

MARIA HILARIO, JAEDER SILVA MENDES JAVORNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados MARIA SOLANGE 

DUARTE SILVA, EVA MARIA HILARIO e JAEDER SILVA MENDES 

JAVORNIK, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 109, IV, ambos do 

Código Penal Brasileiro.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. Intimem - se.Rondonópolis, 

10 de janeiro de 2020.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 653231 Nr: 2814-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 230, pois tempestiva, fl. 233.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 234/237, e 

contrarrazões recursais, fls. 238/241, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654095 Nr: 3654-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTAROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 CERTIFICO que o Recurso de Apelação de fls. 161, foi interposto DENTRO 

DO PRAZO LEGAL, face a tempestividade, nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono os autos intimando procurador(a) da parte requerida, para que 

no prazo legal, apresente as razões recursais, ao recurso retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 610897 Nr: 1184-59.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJONY ADALCINO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARJONY ADALCINO 

RODRIGUES FERREIRA, conforme inteligência do artigo 107, IV, e art. 109, 

V, todos do Código Penal Brasileiro.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. 
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Intimem - se.Rondonópolis, 14 de janeiro de 2020.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.438-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:51416, TALYSSA NAYARA DE FRANÇA PERY - OAB:OAB/PR 

51.426

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632486 Nr: 4342-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 133, pois tempestiva, fl. 134.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 135/138, e 

contrarrazões recursais, fls. 139/142, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696161 Nr: 8534-88.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 I – Recebo as apelações de fl. 117/120, pois tempestiva, fl. 121.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 117/120, e 

contrarrazões recursais, fls. 122/126, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698231 Nr: 10190-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ALEXANDRE LIMA SANTANA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, I do Código Penal. 

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo 

a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das 

condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena 

tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 

1693-58.2011.8.11.0064), onde há cinco guias executivas em desfavor do 

sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a 

reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. 

Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade 

e a (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700531 Nr: 11790-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado FABIANO CANDIDO DA SILVA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I do Código Penal. Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700692 Nr: 11930-73.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu BRUNO DUARTE DA SILVA, qualificado nos autos, como 

incursos nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP. Em 

atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647569 Nr: 8070-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDYSON BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA, 

SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO, ADRIANO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3.402-B

 1. Relatório.

 Trata-se de Ação Penal na qual figura como réus Weidyson Bruno da 

Silva de Oliveira, Saulo Gabriel Silva Benício e Adriano Leite da Silva, pela 

prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, III e IV, do Código penal. Após 

a instrução probatória, houve prolação de sentença condenando os réus. 

A defesa do réu Saulo Gabriel Silva Benício opôs embargos de 

declaração, fls. 164/170, que foi conhecido, mas negado provimento no 

mérito.

 Doravante, a defesa interpôs recurso de apelação desejando apresentar 

as razões na forma do art. 600, §4° do CPP, fls. 201, sendo recebida, fls. 

205/206. Após, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado Weidyson Bruno da Silva de Oliveira, em virtude de seu óbito, 

fls. 223/224. É o relatório.

2. Fundamentação.

A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da punibilidade, 

nos termos do artigo 107, I do Código Penal. Destarte, a certidão de óbito 

foi juntada aos autos, fl. 225, comprovando a ocorrência do óbito do autor 

do fato. Assim, nada resta a fazer no presente caso, a não ser extinguir a 

punibilidade do réu em virtude do óbito.

3. Dispositivo.

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WEIDYSON BRUNO DA 

SILVA DE OLIVEIRA, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 

107, I do CP.

 Cumpra-se o determinado em fls. 205/206.

Por fim, certifique-se o trânsito em julgado e, cumprido as comunicações 

de praxe, ARQUIVE-SE PARCIALMENTE os autos em relação ao réu 

Weidyson, mediante as formalidades legais.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 296171 Nr: 3588-98.2004.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA MOREIRA, CLAUDIO 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÕES - OAB:3.402-B

 (...)para atribuir a autoria delitiva ao indiciado, vez que apesar de estar na 

posse da motocicleta, não há demonstração da prática das elementares 

descritas no art. 157 do Código Penal. Desse modo, entendo que o pedido 

de arquivamento do feito quanto ao aludido crime deve ser acolhido. 3. 

Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado MARCELO 

FERREIRA MOREIRA, conforme inteligência do artigo 107, IV, art. 109, I, e 

art. 115 todos do Código Penal Brasileiro.Defiro a cota ministerial e 

DETERMINO o arquivamento do presente feito.Oficie-se ao Delegado de 

Polícia local, atentando-se aos contidos nos artigos 18 e 28, ambos do 

Código de Processo Penal.Proceda-se as necessárias baixas e 

anotações.Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação 

penal e ainda não restituídos, determino a devida restituição, caso reste 

devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o 

caso, para que o proprietário comprove sua condição.Nomeio o Defensor 

Público atuante nesta Comarca defensor do indiciado, tão somente para 

efeitos de intimação de sentença.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606183 Nr: 3995-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERRAZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)a ação, desde que esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um 

principio de economia do processo de que, extinta a punibilidade do réu 

deve isso logo ser declarado, esteja em que pé estiver a ação penal que, 

assim, tem o seu curso definitivamente paralisado”. Por que prolongar para 

o réu a agonia da espera e para a ineficaz? Argumenta-se que assim é o 

sistema, posto que a prescrição retroativa pressupõe a existência de sua 

condenação. Mas se o tribunal pode, por construção jurisprudências, 

reconhecer a prescrição retroativa com base na pena fixada em sentença 

anulada, por que não admitir ao Juiz de primeiro grau a aplicação de 

semelhante política criminal? Afinal, sentença nula é ato inexistente, 

portanto sem pena caracterizada. Verificando-se que o réu, se fosse 

condenado, a pena jamais chegaria ao máximo e constando-se que 

transcorreu o prazo prescricional, decreta-se corretamente a prescrição”. 

(TACRIM-SP Re.824.727.4)3. Dispositivo.Declaro prescrito o direito do 

Estado em continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado DANILO FERRAZ ARAÚJO, conforme 

inteligência dos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1°, todos do Código Penal 

Brasileiro.Proceda-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de 

fls. 44) na sua integralidade. Intime-se o sentenciado para indicar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, seus dados bancários. A seguir, expeça-se 

alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial. Inerte o réu, 

declaro o perdimento do valor em favor do Estado de Mato 

Grosso.Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e 

ainda não restituídos, determino a devida restituição, caso reste 

devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o 

caso, para que o proprietário comprove sua condição.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - 

se. Intimem - se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695916 Nr: 8296-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLIANO DE LARA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Valerio Suzano - 

OAB:7977, IZALTINO SUZANO - OAB:OAB/MT 6884-A

 Autos nº 8296-69.2019.811.0064 – Cód. 695916

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

APOLIANO DE LARA CABRAL como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá 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.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676066 Nr: 7930-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS SANTANA SILVA, DANIEL 

JUNIO DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.064-O/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, Ricardo Henrique 

Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Lucas Vinicius 

Santana Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 12/12/1997, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2348814-0 SSP/MT e CPF 

043.963.101-70, filho de Ronnie Von Ribeiro da Silva e de Neuraci Alves 

Santana, residente na Rua Luziano Borges Muniz s/nº, Bairro Jardim 

Tropical, ao lado do Supermercado Tropical, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia 

de fls. 03/05, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP.De outro 

giro, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR o réu 

Daniel Junio dos Santos Barbosa, brasileiro, solteiro, nascido em 

05/12/1999, natural de Rondonópolis/MT, portador do CPF 061.509.601-88, 

filho de Adailton Alves Barbosa e de Elisabeth dos Santos Barbosa, 

residente na Rua 06, quadra 03, lote 19, Bairro Alfredo de Castro, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

descrito do artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal, BEM COMO, com arrimo 

no art. 386, II, do CPP, ABSOLVO-O das imputações relativas ao crime 

descrito no art. 244-B, do ECA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699755 Nr: 11220-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jorge Alencar da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.
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 Solicito com urgência laudo da arma e das munições apreendidas nos 

autos às fls. 14, protocolo 016083/2019, tendo em vista que se trata de 

processo de réu preso e ser a última diligência para o encerramento da 

instrução.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

com o aporte do laudo, determino vista dos autos a defesa no prazo de 05 

(cinco) dias, para que apresente seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698701 Nr: 10510-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos a Defensoria Pública pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da testemunha Maicon Jhonatan da 

Cruz ou Jonas da Cruz, após manifestação, determino desde já a 

expedição de eventual mandado de intimação ou carta precatória a fim de 

proceder à inquirição da testemunha supramencionada.

Diante da não intimação da testemunha Maicon Jhonatan da Cruz ou Jonas 

da Cruz, designo audiência de continuação para o dia 30 de janeiro de 

2020 às 16h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700019 Nr: 11371-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIGI DOS SANTOS MAIDANA, 

GLAUBER JOSE VALDEZ DOS SANTOS MAIDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da não intimação da vítima Carmem Silvia dos Santos Oliveira, 

testemunha Ana Carolina Santos Jardim, designo audiência de 

continuação para o dia 30 de janeiro de 2020 às 16h30min.

Intimem-se a vítima e testemunha supramencionadas no endereço 

constante nos autos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699630 Nr: 11139-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da vítima Cleiso Conceição Ferreira, 

após manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado 

de intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da vítima 

supramencionada.

Diante da não intimação da vítima Cleiso Conceição Ferreira, testemunha 

Ronaldo Vieira Lopes, designo audiência de continuação para o dia 30 de 

janeiro de 2020 às 15h30min.

Intime-se a testemunha Ronaldo Vieira Lopes no endereço constante nos 

autos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689610 Nr: 2559-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISSON DE OLIVEIRA MELLO, JHON 

JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057-MT

 Determino a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para o fim requerido 

pelo Dr. Dejalma Ferreira dos Santos.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Jose dos Reis 

Teodoro, Maria Auxiliadora da Silva Freitas, Werner Cavalcante Jovino, 

vítima Omar David Marques Queiroz, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, das vítimas, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699730 Nr: 11208-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ACÁSSIO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Marcos Antonio de 

Paula Paim, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos 

autos à defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700566 Nr: 11822-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GREGORIO FAZZI, JHON JHONE 

KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193-MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

ANA PAULA GREGORIO FAZZI e JHON JHONE KENEDY CASTRO 

CELESTINO DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23.01.2020, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698436 Nr: 10325-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145 A 
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OAB/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

RAFAEL SANTOS SILVA à fl. 131, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 132), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 144/147), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695281 Nr: 7679-12.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE LEAL RIBEIRO, ALEX MARCOS DA 

SILVA FELIX, PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

decorrência da decisão proferida à fl. 248/251-v, a qual neste ato ratifico.

Indefiro o pedido de revogação da prisão porque entendo que não houve 

nenhuma modificação fática ou jurídica apta para tal desiderato, ao 

contrário disso, destaco que de acordo com a certidão de fls. 268, o oficial 

de justiça certificou que no endereço indicado pelo réu ele não foi 

encontrado, o que também justifica a manutenção da prisão como forma 

de garantia da eventual aplicação da lei penal.

Assim, considerando que se trata de cumprimento de mandado de prisão, 

encaminhe-se o réu à penitenciária local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697685 Nr: 9816-64.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Antônia Sardeira da 

Silva, bem como da vítima Luéle Benites, conforme cota ministerial de fls. 

111 dos autos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Considerando o requerimento da defesa, determino a juntada dos 

documentos supracitados e DETERMINO que seja realizado uma avaliação 

psiquiátrica do réu pelo sistema prisional, sendo informando com urgência 

este juízo.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680364 Nr: 11882-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Antônia Sardeira da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Considerando o requerimento da defesa, determino a juntada dos 

documentos supracitados e DETERMINO que seja realizado uma avaliação 

psiquiátrica do réu pelo sistema prisional, sendo informando com urgência 

este juízo.

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, com o retorno da missiva encaminhada a Comarca 

de Cuiabá/MT (fls. 112), declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695449 Nr: 7836-82.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Antônia Sardeira 

da Silva, Luéle Benites e Maria Eduarda, conforme cota ministerial de fls. 

88, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Considerando o requerimento da defesa, determino a juntada dos 

documentos supracitados e DETERMINO que seja realizado uma avaliação 

psiquiátrica do réu pelo sistema prisional, sendo informando com urgência 

este juízo.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Antônia Sardeira 

da Silva, Adriana de Tal, conforme cota ministerial de fls. 105, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Considerando o requerimento da defesa, determino a juntada dos 

documentos supracitados e DETERMINO que seja realizado uma avaliação 

psiquiátrica do réu pelo sistema prisional, sendo informando com urgência 

este juízo.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

com o retorno da missiva encaminhada a Comarca de Cuiabá/MT (fl. 108), 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699331 Nr: 10959-88.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO LIMA MOTTER - 

OAB:25.515-MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

FERNANDO SANTOS SOUZA, como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.
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Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá 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.

Por fim, dê-se vistas ao Ministério Publico para manifestar acerca do 

pedido formulado pela defesa do réu às fls. 64/65.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700375 Nr: 11674-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA POSSIDONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROGÉRIO DA 

SILVA POSSIDONIO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal. Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30.04.2020, às 13h30min. 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações das 

vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém 

registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo ser 

indeferidas as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando 

que, em sendo necessário, expeça-se a devida carta precatória.Por fim, 

considerando que o feito principal já foi devidamente sentenciado 

(autos/cód. 624655), bem como que naqueles autos ocorreu a oitiva da 

testemunha Jeferson Roberto Ladislau Miranda, tendo às partes desistido 

da inquirição da testemunha Paulo Valim Júnior, em razão da não 

localização da mesma. E considerando que os fatos imputados nos 

autos/cód. 624655 as pessoas de Anderson Rodrigues Pereira, Fabricio 

da Silva Gomes e Rafael da Silva Possidonio, são os mesmos referentes 

ao réu do presente processo, sem prejuízo do ato acima já designado, 

DETERMINO a intimação das partes para manifestarem se há interesse nas 

provas já produzidas nos autos/cód. 624655, e caso as partes expressem 

concordância à audiência acima designada servirá tão somente para 

proceder ao interrogatório do réu ROGÉRIO DA SILVA POSSIDONIO, 

contudo, em caso negativo, determino que a parte interessada na nova 

inquirição da vítima e testemunhas, indique endereço atualizado destas, no 

prazo mínimo 10 (dez) dias antes da data já designada, vez que 

necessário tempo hábil para realizar expedição de documento hábil para 

viabilizar as intimações das testemunhas.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679148 Nr: 10721-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 67/68, designo audiência 

para oitiva da (s) testemunha/vítima (s) ADRIANA FÁTIMA CAYRES, bem 

como para proceder ao interrogatório do réu para o dia 30.01.2020 às 

17h40min, a (s) qual poderá ser encontrada no endereço indicado pelo 

Parquet na cota retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687903 Nr: 1138-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DO NASCIMENTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de pedido para que réu beneficiado com a suspensão condicional 

do processo (fls. 52/52v) possa ausentar-se desta comarca pelo período 

de 21 (vinte e um) dias (fls. 62).

Com vistas dos autos o Ministério Público, informou que não se opõe ao 

deferimento do pedido formulado pelo acusado (fl. 63).

Pois bem. Conforme termo de audiência de suspensão condicional do 

processo às fls. 52/52v, o juízo suspendeu o feito mediante o cumprimento 

de algumas condições, dentre elas “proibição de ausentar-se da comarca 

onde reside por período superior a 15 (quinze) dias, sem prévia 

autorização do juízo”, enquanto não decorrido o prazo do sursis 

processual.

Dessa forma, diante da justificativa e documentos apresentados pelo réu, 

bem como em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o 

afastamento do réu da comarca pelo prazo de 21 (vinte e um) dias.

Intime-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677213 Nr: 8946-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (a) acusado (a) PAULO 

SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo 

Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14.02.2020, às 13h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 63, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 57/57-V, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA 

COSTA – CPF 706.871.571-02.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698502 Nr: 10375-21.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 27.03.2020, às 14h55min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 330544 Nr: 1354-36.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 168, a qual certifica que JOABE TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA, advogado (a) atuando em causa própria, apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de memoriais finais 

em favor de si próprio.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar suas alegações finais, devendo o 

mesmo ser cientificado o (a) que sua apartação dos autos poderá ensejar 

aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo penal, bem como 

estará sujeito à comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, e visando evitar procrastinação 

para julgamento do feito, NOMEIO o advogado BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO – OAB/MT 24.749, para apresentar os memoriais finais em favor 

do acusado, o qual será remunerado pelo réu.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653239 Nr: 2822-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 77, a qual certifica que CARLOS NAVES DE 

RESENDE advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) acusado (a), 

apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de 

resposta à acusação em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 54, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

RAFAEL ARAUJO ALVES dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar resposta à acusação em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

resposta à acusação em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641393 Nr: 2867-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCY VICENTE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 93, a qual certifica que JOEL BECKER, 

advogado (a) devidamente constituído (a) pelo (a) acusado (a), apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de memoriais finais 

em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 72, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

GERCY VICENTE SALES dando-lhe conhecimento da situação acima 

narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo (a) 

advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou informar 

se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, neste caso, 

indicar as razões pelas quais não possui condições de contratar 

advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642699 Nr: 4102-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 202, designo audiência 

para oitiva da (s) testemunha/vítima (s) DINALICE RAMALHO GERINO para 

o dia 16.04.2020 às 13h30min, a (s) qual poderá ser encontrada no 

endereço indicado pelo Parquet na cota retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645902 Nr: 6688-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTERSON SANTOS LICERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Vistos.

O Ministério Público através de sua representante compareceu aos autos 

às fls. 125/126 e requereu a intimação do patrono do réu para manifestar 

acerca da certidão de fl. 124, a qual noticia que o acusado não foi 

localizado no endereço por ele informado para ser intimado para dar início 

ao comprimento das condições impostas por ocasião da concessão do 

beneficio da suspensão condicional do processo.

 Contudo, a advogada que patrocina a defesa do réu, foi devidamente 

intimada pelo DJE e quedou-se inerte conforme certidão à fl. 129.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar resposta à acusação em favor do 

(a) acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 86, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 
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dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, bem como considerando que o 

acusado não foi localizado no endereço por ele informado, entendo que o 

requerimento ministerial contido na parte final da cota retro deve ser 

acolhido, impondo-se a revogação do beneficio do benefício de 

suspensão condicional do processo concedido ao réu WALTERSON 

SANTOS LICERAS, vez que este não foi localizado para dar inicio ao 

cumprimento das demais condições impostas para a concessão da 

suspensão condicional do processo.

E conforme estabelece o art. 89, §4º da Lei 9.099/95, a suspensão será 

revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado, por 

contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta ao 

réu – WALTERSON SANTOS LICERAS – nos termos do § 4º do art. 89 da 

Lei 9.099/95 e determino o consequente prosseguimento regular do feito.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633224 Nr: 4865-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM, 

RICARDO BRITO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - OAB:26.893/O MT, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035-MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 172, a qual certifica que CÉLIO PAIÃO, 

advogado (a) devidamente constituído (a) pelo acusado (a), apesar de 

devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de memoriais finais 

em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar memoriais finais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 97, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM dando-lhe conhecimento da 

situação acima narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo (a) advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu 

favor, ou informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal 

finalidade e, neste caso, indicar as razões pelas quais não possui 

condições de contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635054 Nr: 6267-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PETROLLI LEITE, LUIZ FERNANDO 

VASCONCELOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os 

réus Luiz Fernando Vasconcelos Souza, brasileiro, casado, nascido em 

13/04/1991, natural de Barra do Garças/MT, portador do RG 2161151-3 

SSP/MT e CPF 036.701.321-55, filho de Altair Pereira de Souza e de Maria 

Aparecida de Vasconcelos Sousa, residente na Rua José Barriga, nº 740, 

Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Marcelo 

Petrolli Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 07/05/1994, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2536053-1 SSP/MT e CPF 

052.143.731-80, filho de Claudemir Francisco Leite e de Marcia Petrolli 

Rodrigues, residente na quadra 06, lote 15, Bairro Edelmina Querubim, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do 

crime descrito no art. 157, § 2°, II, do Código Penal (1º FATO), BEM COMO, 

com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-OS da imputação da prática 

do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (2º FATO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635857 Nr: 7010-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMAYCO SILVA AZEVEDO, JOÃO ANTÔNIO 

BRENTANO, WANDERSON CABREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:25.598, ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23479/O

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado JAMAYCO SILVA AZEVEDO preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 27.03.2020, às 15h00min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640792 Nr: 2284-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA PAZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

O réu conforme certidão de fl. 95 solicita que o cumprimento da 

suspensão condicional do processo seja realizado na Comarca de Pedra 

Preta/MT.

Com vistas dos autos, o Ministério Público à fl. 97 não se opôs ao 

requerimento formulado pelo réu.

 Contudo, a teor do provimento nº 021/2012-CM, não há possibilidade de 

expedição de missiva para fiscalização das medidas impostas para 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo à ré, eis 

que a cidade de Pedra Preta/MT trata-se de comarca contígua.

 Dessa forma, intime-se o (a) acusado (a) VAGNER DA PAZ BEZERRA, 

informando que ao mesmo (a) que deverá cumprir a medida de 

comparecimento mensal perante este Juízo da Terceira Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis/MT.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629792 Nr: 2106-32.2015.811.0064

 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): ERI JHONSON FRAZÃO, FELIPE SOARES 

MAEDA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Luis Carlos Farias 

Junior, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666782 Nr: 14861-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSANDRA ALVES COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos.

Com fulcro no artigo 3° do CPP c/c artigo 451, inciso III, do CPC, defiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público às fl. 52 e determino a 

substituição da testemunha Diego Pereira dos Santos pela testemunha 

Marinilza dos Santos indicada na cota retro.

Expeça-se mandado de intimação da testemunha alhueres mencionada, no 

endereço declinado à fl. 52.

Por fim, DESIGNO audiência para inquirição da testemunha para o dia 

06.05.2020, às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667013 Nr: 56-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu 

Leonardo Rodrigues de Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 02/02/1998, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2743455-9 SSP/MT e CPF 

044.440.391-40, filho de Benedito Correia de Souza e de Braulina Correia 

de Souza, residente na quadra 15, casa 09, Bairro Marechal Rondon, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do 

crime descrito no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663898 Nr: 12405-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando que a testemunha CLAUDIA REGINA DE SOUZA NEVES 

poderá ser inquirida por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência), conforme contato telefônico realizado pela 

assessoria/cartório deste Juízo, onde realizou o devido agendamento de 

data e horário junto ao Juízo Deprecado da Comarca de Poxoréu/MT, 

DESIGNO audiência para proceder à inquirição da testemunha alhures 

mencionada para o dia 23.01.2020 às 16h30min.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente àquele juízo e 

comarca, informando/confirmando o interesse na realização da oitiva da 

testemunha pelo sistema de videoconferência, bem como a data 

designada para o ato, o qual será realizado por este Juízo Deprecante, 

cujo link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de 

acesso:191934.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673566 Nr: 5641-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado RODRIGO SANDRI preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 27.03.2020, às 15h05min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674576 Nr: 6573-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O-MT

 Autos nº 6573-49.2018.811.0064 – Cód. 674576Vistos.Trata-se de ação 

penal por meio da qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor 

de VALTER PEREIRA DA SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado 

no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.A denúncia foi recebida em 09.10.2018 

(fl. 58).Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à 

acusação, ocasião (...) penalmente relevante do bem jurídico tutelado e, 

por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver 

lesão ao bem juridicamente tutelado na norma penal.No presente caso, 

após análise dos documentos que instruem o pedido e dos demais 

argumentos articulados na exordial, bem como na defesa do acusado, 

evidencia-se a atipicidade da conduta, haja vista que o acusado teria 

mantido sob sua guarda arma de fogo com registro vencido, conduta que 

se revela penalmente atípica, configurando apenas ilícito administrativo 

que enseja a apreensão do armamento e a aplicação de multa.Ante ao 

exposto, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal e 

em consonância com o parecer ministerial de fls. 80/81, REJEITO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público, para ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o acusado VALTER PEREIRA DA SILVA da imputação 

contida na inicial acusatória.Considerando a rejeição da presente 

denúncia, DETERMINO a restituição do valor apreendido nos autos (fl. 36), 

para tanto, intime-se o acusado para que informe conta bancária, a fim de 

ser efetivado levantamento do montante mediante alvará de liberação de 

valor.Por fim, determino, ainda, que o réu seja intimado pessoalmente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se possui interesse no 

armamento apreendido nos autos, em caso positivo, determino a 

restituição da arma de fogo ao seu proprietário legal pela autoridade 

policial, desde que o mesmo apresente a devida regularização do registro 

do armamento junto ao órgão responsável. Cumpra-se, publique-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675686 Nr: 7577-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE MATOS SOARES - 

OAB:9.920 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (a) acusado (a) 

MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.05.2020, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.
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 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 63, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 57/57-V, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de MARCOS ANTONIO DA SILVA 

NOGUEIRA – CPF 001.655.081-16.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629042 Nr: 1594-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 140, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 629042 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610210 Nr: 456-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JULIANO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 468/469, designo 

audiência para oitiva da (s) testemunha/vítima (s) DEUSDETE APARECIDO 

ALVES, ENILSON DOMINGOS DE QUEIROZ, MARCOS ANTÔNIO RUFINO 

DOS SANTOS, WANDERSON CLAYTON PESTANA, RODRIGO LOURENÇO 

TEIXEIRA LIMA e CLÓVIS MOURA BRANDESPIN FILHO para o dia 

07.05.2020 às 13h30min, a (s) qual poderá ser encontrada no endereço 

indicado pelo Parquet na cota retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644110 Nr: 5215-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VICENTE ARAÚJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B/MT

 Vistos.

A defesa do réu informa que apresentará suas razões na Superior 

Instância conforme art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, assim, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado 

MARCELO VICENTE ARAUJO DE LIMA à fl. 151, ante a certificação de sua 

tempestividade (fls. 152), em seus legais efeitos.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692149 Nr: 4792-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES MOREIRA, JOSIANE SILVA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11.134, MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA - OAB:5.391/MT

 Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e 

CONDENO os réus Fabiano Alves Moreira, brasileiro, convivente, natural 

de Rondonópolis/MT, nascido aos 07/02/1995, portador do RG 2296566-1 

SSP/MT e CPF 706.638.201-38, filho de Orlando Moreira da Silva e de 

Claudiza do Carmo Moreira, residente na Rua Eunice, nº 270, Bairro Vila 

Lourdes ou Vila Paulista, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT – 

ATUALMENTE RECOLHIDO NA MATA GRANDE , como incurso na prática 

do crime descrito no art. 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal 

e Josiane Silva de Melo, brasileira, solteira, natural de Jaciara/MT, nascida 

aos 13/02/2000, portadora do RG 2964463-1 SSP/MT e CPF 

061.769.591-10, filha de José Ramos de Melo e de Adriana da Silva 

Silveira, residente na Rua Alberto Correa, nº 1340, esquina com a Rua 

Presidente Kennedy (parte baixa), Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incursa na prática dos crimes 

descritos no art. 171, caput, c/c art. 14, II e art. 297, caput, c/c art. 69, 

caput, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695416 Nr: 7806-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GABRIELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA PANTAROTO 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 377662

 Diante o teor da certidão de fls. 18, determino a devolução do mandando 

de intimação de fls. 17 ao oficial de justiça Helson de Siqueira Correa, para 

que esclareça se as vítimas Valdomiro Denadai e Maria Neide Borghi 

Denadai não residem ou não se encontravam no endereço no momento da 

diligência, após manifestação, voltem os autos conclusos para novas 

deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612474 Nr: 2952-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI DANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Francisco de Oliveira 

- OAB:6.280-B-MT

 Autos nº 2952-20.2013.811.0064 – Cód. 612474

Vistos.

Considerando que a (s) testemunha (s) SAULO GERALDO DE OLIVEIRA e 

SILVADO RIBEIRO LACERDA poderá (ão) ser inquirida (s) por esse juízo 

por seção de vídeo audiência (videoconferência), conforme contato 

telefônico realizado pela assessoria/cartório deste Juízo, junto às 

Comarcas de Sorriso/MT e Sarandi/PR; DESIGNO audiência para proceder 

à inquirição da testemunha SAULO GERALDO DE OLIVEIRA para o dia 

14.02.2020 às 14h30min, cuja data e hora foram disponibilizadas pelo d. 

Juízo Deprecado da Comarca de Sorriso/MT; bem como DESIGNO 
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audiência para proceder à oitiva da testemunha SILVADO RIBEIRO 

LACERDA para o dia 06.02.2020 às 13h30min, conforme pauta 

disponibilizada pelo d. Juízo Deprecado da Comarca de Sarandi/PR.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente àqueles juízos e 

comarca, informando/confirmando o interesse na realização da oitiva da 

testemunha pelo sistema de videoconferência, bem como a data 

designada para o ato, o qual será realizado por este Juízo Deprecante, 

cujo link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de 

acesso:191934.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613287 Nr: 3820-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ROGER OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joarez Rangel dos Santos 

Junior - OAB:25.609/O-MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 Intimação do(a) advogado(a) Dr(a) Joarez Rangel dos Santos Junior – 

OAB/MT nº 25.609, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 

horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META 2 DO CNJ, 

bem como que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695878 Nr: 8258-57.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - 

OAB:20.699/O-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais 

que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a ação penal, 

para CONDENAR o réu Ademir Costa, brasileiro, solteiro, natural de 

Paranacity/PR, nascido em 25/08/1974, portador do RG 6474383-0 SSP/MT 

e CPF 016.105.009-38, filho de João Costa e de Maria Aparecida Costa, 

residente na Rua 10, quadra 16, lote 01, Bairro Mathias Neves II, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

descrito no art. 217-A, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702492 Nr: 139-73.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES NASCIMENTO LIMA, JEAN DOS 

SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Autos nº 139-73.2020.811.0064 – Cód. 702492

Vistos.

Considerando a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 

1000129-10.2020.8.11.0000, a qual determina que este juízo expeça 

alvará de soltura em favor do paciente mediante fixação de medidas 

cautelares que entender cabíveis, DETERMINO a expedição de ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor de JEAN DOS SANTOS DE SOUZA e CHARLES 

NASCIMENTO LIMA, se por outro motivo não deva permanecer preso, bem 

como imponho as seguintes medidas cautelares:

a) manterem os seus endereços atualizados nos autos;

b) comparecimento mensal perante este juízo;

 c) não se ausentarem da Comarca por mais de 10 (dez) dias sem 

autorização do Juízo;

 d) não manter contato com as testemunhas do fato;

e) não frequentar lugares de má-fama.

 f) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de 

revogação do benefício da liberdade ora deferida.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o réu deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça, de que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares acima aplicadas resultará na REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO (art. 

282, §4º, última parte do CPP).

Após, voltem-me os autos conclusos para prestar as devidas 

informações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699292 Nr: 10922-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Antônia Sardeira da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Considerando o requerimento da defesa, determino a juntada dos 

documentos supracitados e DETERMINO que seja realizado uma avaliação 

psiquiátrica do réu pelo sistema prisional, sendo informando com urgência 

este juízo.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

com o retorno da missiva encaminhada a Comarca de Sinop/MT (fl. 72), 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 643160 Nr: 4478-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:18.941-MT

 Intimação do advogado do acusado Jairo da Slva Martins, Dr. Jaerson 

Cesar Anunciação - OAB/MT nº 15.996/O, que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório aguardando apresentação de razões recursais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667508 Nr: 524-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS JUNIOR MARTINS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 524-89.2018.811.0064 – Cód. 667508

Vistos.

Considerando a juntada da resposta ao ofício expedido à fls. 83, designo 

audiência para interrogatório do (s) denunciado (s) ANANIAS JUNIOR 

MARTINS DE MATOS para o dia 20.02.2020 às 15h50min, a (s) qual 

poderá ser encontrada no endereço indicado pelo Parquet na cota retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698578 Nr: 10431-54.2019.811.0064

 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): CRISTIANO APARECIDO DELGADO DURO, 

LUZINETE DE SOUZA BARBOSA, PAULO RICARDO SILVA DE JESUS, 

MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, WILLIAN FELIPE DA ROCHA VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 7. Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril 

de 2020, às 08 horas. 8. INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como os acusados. Assim, fulcrando nas 

razões acima expostas e com arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III, 

ambos do Código de Processo Penal, CONCEDE-SE A LIBERDADE a 

CRISTIANO APARECIDO DELGADO DURO, LUZINETE DE SOUZA 

BARBOSA e MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, e, de 

conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 

(a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência 

deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal; (c) proibição de 

acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas 

infrações; (d) manter o endereço atualizado, sob pena do processo seguir 

sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (e) comparecer 

na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de abril de 

2020, às 08 horas. EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo os acusados 

ser postos em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem preso. 

Ciência ao MPE e DPE. Intime-se a Defesa Constituída. Às providências. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 600194 Nr: 4630-41.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISA BRITO NUNES - 

OAB:43104

 Posto isso, com espeque no art. 107, IV c.c art. 109, V, ambos do Código 

Penal, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Fabio Pereira 

Vieira, eis que operada a prescrição da pretensão punitiva, com a 

pronúncia de inconstitucionalidade do fraseado “não podendo, em 

nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou 

queixa” do §1º do art. 110 do CPB, determinando-se, por via de 

consequência, o arquivamento desta ação penal. Ciência ao 

MPE.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.ARQUIVEM-SE os 

autos após o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 626936 Nr: 8836-93.2014.811.0064

 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): ALLEX ANDRADE MARQUES, EDER RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - 

OAB:OAB/MT 25.841, TATHYANE GARCIA DA MATTA - OAB:18.862, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Ademais, os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar 

inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se 

defeso considerar dados externos.Assim, inexiste violação do art. 382 do 

CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão 

deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no 

feito e, conclusão contrária aos interesses da parte, não configura 

omissão hábil a justificar o manejo dos aclaratórios.Contudo, determina-se 

a EXCLUSÃO da multa aplicada em desfavor da Advogada Dra. Thelma 

Aparecida Garcia Guimarães OAB/MT 3.402-B, eis que a Nobre Patrona 

atuou de forma diligente durante todo o processo, embora inobservado o 

prazo consensualmente fixado para apresentação de memoriais, de modo 

que, o atraso, embora indesejado, neste caso, caracterizou mera 

irregularidade.Ademais, a não apresentação da peça processual produziu 

efeitos mínimos à defesa do acusado e a marcha processual, sendo 

imperiosa a exclusão da multa aplicada às fls. 346/347 em relação a 

embargante.CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 

ARQUIVEM-SE.Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667703 Nr: 684-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que informe o endereço do 

acusado, caso tenha notícia, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701802 Nr: 12726-64.2019.811.0064

 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: AME, ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:OAB/MT 8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA:" CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Rondonópolis – MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciário sob nº 

290481/2019 e designada Audiência de Conciliação para o dia 27/01/2020 

às 16h00min."SALA 01

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692166 Nr: 4809-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO TALES PASSOA DE ALMEIDA, OAB 15.217 

MT, para que devolva os autos em epígrafe, em carga desde 22/11/2019, 

no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ANTE A PROXIMIDADE DA 

AUDIÊNCIA, osb pena de busca e apreensão e multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 700961 Nr: 12123-88.2019.811.0064

 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: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA M GUIMARÃES DE SÁ 

RIBEIRO - OAB:OAB/PR 30.667
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12123-88.2019.811.0064 (Código 700961)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E PARTILHA DE 

BENS proposta por ELMO FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA 

ELIZABETH DOS REIS.

 A parte requerente pleiteia o deferimento do parcelamento das custas 

processuais iniciais, nos termos do Artigo 98, § 6º do Código de Processo 

Civil.

 Sobre o parcelamento das custas processuais, a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso dispõe o 

seguinte:

“Artigo 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei.

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º prevalece até que lei estadual específica 

discipline o tema.”

Sem maiores delongas, após examinar tudo que consta nos autos e 

principalmente a renda auferida pelo requerente, em meu sentir, é cabível 

o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) vezes.

 ISTO POSTO, defiro o parcelamento das custas processuais inicias em 06 

(seis) vezes, em parcelas iguais e sucessivas.

 Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da 1ª parcela em 15 

(quinze) dias e as demais nos dois meses subsequentes, sob pena de 

extinção.

Cumpre ressaltar que o pagamento deverá ocorrer independente de 

intimação, sob pena de extinção do feito.

 Com o pagamento da 1ª parcela, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677503 Nr: 9178-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MALAQUIAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 677503

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 17h00min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 678431 Nr: 10044-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SOUSA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Código: 678431

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 13h30min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeira de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675989 Nr: 7861-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PONTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JÚNIOR - OAB:16.330

 Código: 675989

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 16h00min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675429 Nr: 7339-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SURUBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 675429

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 14h30min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673630 Nr: 5703-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILTON SALOMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 673630

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 15h30min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666013 Nr: 14199-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOURADO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .ISTO POSTO, CONDENO o acusado JAIR DOURADO AMORIM, a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal).Cumpre salientar 

que torna-se impossível a aplicação da pena 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 (um 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 (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670094 Nr: 2578-28.2018.811.0064

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:21022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 2578-28.2018.811.0064 – Código 670094.

E s p é c i e :  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

Requerente: Flávio Bispo.

Advogada: Vanderlandis da Silva Neto

Requerida: Kelly Gleice Garcia dos Santos

Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, 14h34min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

Requerente: Flávio Bispo.

Advogada: Vanderlandis da Silva Santos

Requerida: Kelly Gleice Garcia dos Santos.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Requerente e sua 

Advogada, da Requerida e da testemunha Fernanda Rafaela de Jesus 

Pereira. Ausente o Defensor Público.

 Vistos etc.

Foi constada a presença do autor, acompanhado pela advogada 

Vanderlandis da Silva Santos, que pugnou pela juntada posterior do 

instrumento de substabelecimento. Outrossim, verifica-se, dos autos, que 

houve requerimento de juntada do aludido instrumento às fls. 67/68.

Ademais, observa-se que a parte autora ofertou requerimento para oitiva 

das testemunhas arroladas às fls. 69, em data de 24/01/2020, assinalando 

que a audiência seria realizada no dia 31/01/2020, às 14h. Entretanto, 

conforme dá conta a decisão lavrada em 15/08/2019, às fls. 65/65v, a 

audiência de instrução está agendada para esta data (30/01/2020), 

quinta-feira.

Observa-se, ainda, do referido petitório que não se declinou ali se as 

testemunhas compareceriam, ou não, independentemente de intimação.

Segundo dispõe o Artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo 

será de 05 (cinco) dias para a prática de ato processual, por interpretação 

ao aludido dispositivo legal. Portanto, considerando que o petitório foi 

realizado no dia 24/01/2020 e a presente data de 30/01/2020, é o mesmo 

tempestivo. Outrossim, independentemente do reconhecimento da 

tempestividade que, com o devido respeito, a defesa do Requerente 

laborou em equivoco quando destacou que a audiência seria realizada em 

31/01/2020, quando na verdade, está agendada para a presente data, ou 

seja, 30/01/2020.

Assim, considerando a ausência de comparecimento das aludidas 

testemunhas e a impossibilidade, pela exiquidade de tempo de suas 

intimações, não havendo outra alternativa, redesigno a presente audiência 

para ter lugar em data de 08/10/2020, às 13h30min.

Proceda-se às intimações necessárias, saindo as partes presentes 

devidamente intimadas.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Vanderlandis da Silva Santos

Advogada

Flávio Bispo

Requerente

Kelly Gleice Garcia dos Santos

Requerida

Fernanda Rafaela Alves de Jesus Pereira

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640820 Nr: 2311-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO JOSÉ BIZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA B. DE OLIVEIRA - 

OAB:21784.0, LUANA DOS ANJOS VIEIRA - OAB:25.294, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 Código: 640820

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 14h00min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeira de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655710 Nr: 5109-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/MT

 Código: 655710

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 16h30min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660853 Nr: 9694-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Código: 660853

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/08/2020 às 15h00min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016326-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. H. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. R. (PARTE RE)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA 

MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO n. 1016326-65.2019.8.11.0003 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Medidas Protetivas]->MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) 

POLO ATIVO: Nome: KAREN SOUZA HERCULANO Endereço: RUA 106, 

136, AO LADO DE UMA IGREJA, SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000 INDICIADO: Nome: VALDENOR DA CONCEICAO 

ROCHA Endereço: RUA VITÓRIA, 243, PADRE EZEQUIEL RAMIM, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO INDICIADO, quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "I – Proibição do agressor de se aproximar da 

ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância 

entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de 

descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). II 

– Proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer 

meio de comunicação. III – Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei 

nº 11.340/2006." Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão, 

deixando-o ciente de que o descumprimento das determinações aqui 

constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão 

preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da 

liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o Artigo 313, 

III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha. 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, ELIANE DE FATIMA 

KEHRWALD NUNES, digitei. RONDONÓPOLIS-MT, 3 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855692 Nr: 1656-10.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO UMBELINO DA ROCHA, CLEONICE 

DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA JUNGES RIBEIRO - 

OAB:26037/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes indiciadas por meio de sua advogada constituída nos 

autos, dos termos da cota ministerial de fl. 129, a qual concorda com a 

contraprosta oferecida, bem como para que seja efetuado o pagamento da 

1ª parcela em (05) cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931889 Nr: 5433-32.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BASTA DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE BASTA DELAI - 

OAB:26624

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a indiciada por meio de sua advogada constituída nos autos dos 

termos da cota ministerial de fl. 41 a qual não concorda com a 

contraproposta ofertada às fl. 26, mantendo a proposta de transação 

penal de fl. 14 e verso, sob pena de oferecimento de denúncia.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844586 Nr: 9875-46.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO CUSTODIO DA SILVA, JC HIDRÁULICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC impulsiono os autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte indiciada por meio de sua advogada constituida nos 

autos, dos termos da cota ministerial de fl. 100, na qual o Ministério Público 

concorda com o parcelamento ofertado em audiência, sendo que o 

investigado deverá promover a regularização de suas atividades no órgão 

ambiental competente.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020-cnpar

O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, matrícula 

5477, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, 

estará afastada de suas funções em usufruto de compensatórias, nos 

dias 13.02.2020 e 1 4.02.2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Laura Joanir Costa Leite Rondon, Matrícula n. 

11655, CPF N. 376.372.821-04, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a 

Função de Gestora Judiciária em substituição legal, nos dias 13.02.2020 e 

14.02.2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 03 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 16/2020-cnpar

O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, matrícula 

5477, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, 

estará afastada de suas funções em usufruto de férias, no período de 

03.02.2020 a 12.02.2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Laura Joanir Costa Leite Rondon, Matrícula n. 

11655, CPF N. 376.372.821-04, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a 

Função de Gestora Judiciária em substituição legal, no período de 

03.02.2020 a 12.02.2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 03 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. PROENCA TRANSPORTES E SERVICOS ME - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000261-22.2020.8.11.0015

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:

ZELANIR RAMME (REQUERIDO)

CARLOS DOMINGOS BAU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000400-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELONI TEREZINHA DE LIMA (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012312-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012312-02.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: LUIS 

CARLOS DA SILVA EMBARGADO: GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

LTDA. Vistos etc. Recebo os embargos para discussão, nos seus 

regulares efeitos, posto que não se apresentam int-empestivos e nem 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a 

parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do 

CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu revel 

assistido pela Defensoria Pública por meio da curadoria especial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000003-12.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LEANDRO MOCELIN Vistos etc. Sem delongas, verifico que a 

exordial não está devidamente instruída e contém defeitos que podem 

resultar sua extinção sem resolução de mérito, se não corrigidos em 

tempo. A parte requerente informa na exordial que o devedor incorreu em 

mora no dia 11/09/2019. No entanto, a notificação extrajudicial anexada no 

Id. 27769148 aparentemente não foi entregue. Não há correspondência 

com aviso de recebimento assinado no processo, conforme disposto no § 

2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1.969. Portanto pode não estar 

constituída a mora da parte devedora. Calha frisar que a mora deve 

anteceder o ajuizamento da presente ação. Não será considerada a mora 

constituída caso seja apresentada com data posterior ao ajuizamento 

desta. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 

dias, comprovar a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

seu indeferimento, pela inobservância do art. 3.º, do Decreto-Lei 911/1969 

e arts. 319, inciso III e 320; 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008773-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELEI 

FRANCISCONI REQUERIDO: JELSON GUILHERME DE ANDRADE, LIBENE 

GUILHERME DA SILVA ANDRADE Vistos etc. Considerando as 

disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do CPC, bem como as 

determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, determino que a 

alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial. Nomeio como 

leiloeira judicial a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, com endereço 

eletrônico contato@balbinoleiloes.com.br, endereço postal na Rua 02, n.º 

264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340, em Cuiabá/MT, 

atribuindo sua comissão no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 1.100 da 

CNGC/MT. Saliento que em caso de adjudicação do bem, será devida a 

comissão a leiloeira no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

avaliação, a ser pago pela parte exequente; em caso de remição, 2% (dois 

por cento), sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte executada; 

e, finalmente, em caso de acordo ou pagamento da dívida realizado no 

prazo de 05 (cinco) dias antes da efetivação da praça/leilão, 2% (dois por 

cento), sobre o valor da transação/pagamento, a ser pago pela parte 

executada. Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo da 

leiloeira, nos termos do art. 884 e seguintes do CPC. Os valores obtidos 

com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na conta 

“depósitos judiciais”, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação 

do pagamento pelo adquirente (art. 1085 da CNGC/MT). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de agosto de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001280-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANDIJUBA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA ID 28789806.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158349 Nr: 5534-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP COMÉRCIO E CAMINHÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AUGUSTO DA SILVA, COMERCIAL 

AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP, LEILA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de p. 122, intime-se a parte exequente, para em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito.

 Não havendo manifestação, intime-se a parte exequente, pessoalmente, 
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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.

 Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 240622 Nr: 12386-15.2015.811.0015

 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: LUIS CAETANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FAUSTINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citada por edital, a parte requerida Edilson Faustino da Conceição 

quedou-se inerte, conforme certificado à p. 48.

Assim, nomeio-lhe como curador especial a douta Defensora Pública desta 

Comarca, que atua nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, para defender os interesses da parte requerida, 

devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do 

processo em que deva atuar.

 Em seguida, manifeste-se a parte requerente acerca de eventual defesa 

ofertada pela curadora especial e, em seguida, remeta-se os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216816 Nr: 16193-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDER BASSAN, JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS 

BASSAN, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Intimem-se as partes para, em 05 dias, dar prosseguimento no feito, 

pugnando o que mais entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186786 Nr: 7993-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ANTONIO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR ZUCCHI, DAIRES TERESINHA ZUCCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE M. 

SCARAVELLI - OAB:6474-MT

 Vistos etc.

Defiro a juntada de substabelecimento acostado à p. 1.002. Anote-se para 

as comunicações em estilo.

 Por fim, defiro o pedido de vistas dos autos. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 241505 Nr: 12961-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas 

remanescentes. Nada mencionado a respeito das despesas e custas 

processuais originárias. Portanto condeno as partes a pagá-las de forma 

pro rata, a teor do art. 90, § 2.º, do CPC. Porém, sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, estas restam suspensas por até cinco 

anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado que ela 

tenha superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida, 

benefício esse que não alcança a parte requerida. Nada mencionado a 

respeito dos honorários advocatícios, cada qual arcará com os do seu 

respectivo patrono.Determino, por fim, o levantamento em favor da parte 

requerida dos valores depositados nestes autos, conforme comprovante 

de p. 13, na conta bancária por ela indicada às p. 86, mediante alvará 

judicial.Acaso vier a ser 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, nada sendo requerido em 15 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187442 Nr: 8685-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO 

NASCIMENTO, ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192800 Nr: 14513-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDO PEREIRA SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA. - ME, 

LILIAM CRISTINA PICININ, WELLINGTON FERNANDES PICININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66518 Nr: 6177-79.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ZAVODINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 223 de 530



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122474 Nr: 1636-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BIRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREA DE MEDEIROS, ÂNGELA 

FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO ANTONIO HEBERLE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DULCINEIDE 

APARECIDA BARBOSA, para devolução dos autos nº 

1636-27.2010.811.0015, Protocolo 122474, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000528-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000528-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA 

LOHANA WASSEM PERGO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Obrigação de fazer, c/c indenização 

por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, aforada 

por Jéssica Lohana Wasseem Pergo, em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambas qualificadas. Alegou ser 

beneficiária de plano de saúde, mediante contrato de adesão, firmado 

entre a empresa em que seu esposo trabalha cujas mensalidades têm 

descontos em folha de pagamento. Relatou ser portadora de “SÍNDROME 

ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE” – CID 10: D68.8, e por estar em seu 

primeiro trimestre gestacional necessita do uso diário do medicamento 

Enoxaparina 40 mg SC, 01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto, em 

razão da patologia, conforme prescrição médica. Sustentou ter buscado 

auxílio junto a operadora de seu plano de saúde, a fim de receber a 

cobertura no tratamento indicado, sendo lhe negado, sob a alegação de 

que referido medicamento não tem cobertura no rol da ANS, o que a 

coloca em situação de risco de vida, podendo vir a sofrer um aborto. 

Pugnou tutela de urgência em caráter antecedente para obrigar a 

requerida a disponibilizar ou custear o medicamento intitulado durante toda 

a gestação e por mais 30 dias após o parto, sob pena de incidência de 

multa diária. É o relatório. Decido. Do pedido de justiça gratuita Postulado 

pela parte requerente o benefício da gratuidade judiciária, sob alegação de 

não possuir condições econômico-financeira suficientes para suportá-las. 

À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação 

por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à 

assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de 

indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de 

custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 

98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos 

bem como do comprovante de seus rendimentos mensais, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda 

que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Do pedido de tutela de 

urgência A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Com efeito, analisando os documentos acostados à 

inicial, verifico os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

notadamente os documentos de Ids. 28446898 e 28446899 (contrato de 

adesão e outros), a demonstrar que a parte autora é beneficiária do plano 

de saúde fornecido pela requerida, bem como a urgência, tendo em conta 

a negativa da requerida em autorizar a medicação que lhe foi prescrita em 

caráter urgente (Id. 28446895). A requerente foi avaliada por médico 

assistente (Id. 28446892), que atestou a necessidade de utilização do 

medicamento requerido durante toda a sua gestação e até 30 dias após o 

parto, sob risco de sofrer aborto e trombose. Com efeito, resta 

devidamente demonstrado nos autos que a autora é portadora de 

portadora de “SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE” – CID 10: 

D68.8, sendo necessária a utilização do medicamento Enoxaparina 40 mg, 

01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto o mais breve possível, a fim de 

evitar aborto e trombose na requerente, conforme laudo médico já 

mencionado. A recusa de autorização do medicamento vindicado conduz 

a situação de perigo ao agravamento do quadro de saúde da parte autora 

e do feto. Periclitação da vida que recomenda urgência e autoriza o 

deferimento liminar, respeitados os parâmetros da prescrição médica. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.304.575 - CE (2018/0135314-8) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE 

COOPERATIVA MÉDICA LTDA ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - 

PB016477A NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS - CE022248 

KATHERINE NOVAIS RODRIGUES E OUTRO (S) - CE036790 AGRAVADO : 

MARIA GUILHERMINA PORTELA DE ALBUQUERQUE ADVOGADO : 

CUSTODIO ALBERTO PORTELA DE ALBUQUERQUE E OUTRO (S) - 

CE026974 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) 

EMENTA: AGRAVO I) E INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TROMBOFILIA. 

MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA DE COBERTURA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I. Deve ser deferida a antecipação de tutela 

para autorizar tratamento com o medicamento enoxaparina, uma vez que o 

contrato prevê cobertura para procedimentos relacionados à trombose, 
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doença que acomete o autor da ação, ora agravante. Além disso, o 

contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte 

mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. 

Orientação da Súmula 469, do STJ. II. De outro lado, os planos de saúde 

apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, 

não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, 

incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste 

cada paciente. Outrossim, o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, determina a 

obrigatoriedade de cobertura em hipóteses de emergência”. (...) (REsp. 

1.718.501/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018). 10. Ante o 

exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial da UNIMED 

FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 11. Publique-se. 

12. Intimações necessárias. Brasília (DF), 12 de junho de 2018. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 

1304575 CE 2018/0135314-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Publicação: DJ 15/06/2018); “ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1010336-39.2018.8.11.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO 

MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - 

PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir 

as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos 

a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos 

necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação 

médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou 

de previsão em resoluções para a realização do procedimento.As 

cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência 

médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira 

mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e do direito constitucional à saúde”. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10103363920188110000 MT, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/11/2018, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/11/2018). Insta destacar, ademais, a divergência entre as partes reside 

na previsão contratual de cobertura apenas para procedimentos e 

medicamentos constantes no rol da ANS, configura-se abusiva, 

notadamente porque há prescrição médica para a parte requerente fazer 

uso do referido medicamento e a lista de procedimentos obrigatórios da 

ANS prevê apenas a cobertura mínima obrigatória, não sendo taxativa 

(numerus apertus). Desse modo, devem ser aplicados os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor, salvaguardando o direito do paciente 

em utilizar-se do tratamento que seja mais favorável à sua qualidade de 

vida, não de acordo com a burocracia ilustrativa da ANS, via da referida 

resolução, mas conforme a realidade específica do paciente, segundo os 

critérios objetivos de profissionais habilitados que receitaram ou 

prescreveram as técnicas e procedimentos médicos tidos por adequados. 

O que vale por enquanto, sob pena de periclitação da vida. Dessa forma, 

presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. Merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem 

prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será 

feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente 

possível ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC. Presentes 

os requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 

do CPC. Obrigação de fazer, cuja prestação, acaso concedida a tutela 

específica ou determinadas providências equivalentes que a assegurem, 

se não respeitadas, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar 

as medidas necessárias à satisfação da ordem, podendo inclusive aplicar 

astreintes, incidentes também no processo de conhecimento, em tutela 

provisória ou na sentença, desde que suficientes e compatíveis com a 

obrigação a ser efetivada, com parcimônia e bom senso, fixando-se prévio 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. Dicção dos arts. 497, 536 

e 537 do CPC. Da inversão do ônus da prova Por derradeiro, evidenciado 

tratar-se-ia de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que 

podem configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da 

parte autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter 

ditado as regras avençadas em aparente contrato de adesão. Na 

conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e a normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

incidentes à espécie. Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência, com 

fundamento no art. 300 do CPC, para o fim de determinar que a parte 

requerida disponibilize ou realize o custeio, no prazo de 48:00 horas, do 

medicamento ENOXAPARINA 40mg, na quantidade suficiente para uso 

diário, até o final da gestação da autora e mais 30 dias após o parto, 

conforme receituário médico ancorado aos autos, sob pena de astreintes 

serem aplicadas. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 23 de novembro de 2020, às 17:00 horas, a ser 

conduzida pela conciliadora credenciada no CEJUSC. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006957-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO CARIGNANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE Exequente: Executado: Certifico que, decorreu o 

prazo determinado na decisão id.21489708, sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada citada conforme 

id. 24171296. 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. 

Sinop Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000580-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)
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MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO OAB - SC24841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELCI JOSE PREUSSLER (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do autor para 

que, efetue o depósito do ressarcimento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 3.801,30(Três Oitocentos e Um Reais e Trinta Centavos), 

(ID. 28742853).Prazo: 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008548-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008548-08.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

recurso de agravo de instrumento de nº 1010527-50.2019.811.0000, cuja 

cópia perfaz juntada em ID 24352485. 2. Certifique-se sobre a 

tempestividade da impugnação à contestação acostada aos autos em ID 

24716637. 3. Por conseguinte, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob 

pena de preclusão. 3. Na sequência, com ou sem manifestação das 

partes, o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público, nos termos do artigo 178, I, do CPC. 4. Após, voltem os autos 

conclusos. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 03, de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013625-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ATILIO DAL MAGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013625-66.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012788-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012788-11.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO HORING (REU)

HORING & CIA LTDA - EPP (REU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000017-93.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste o valor correto da causa. 2. 

Tendo em vista que a presente ação está nomeada como “Ação Ordinária 

de Cobrança”, bem como os pedidos se encontram de acordo com a 

nomeação, entretanto, a fundamentação jurídica segue os termos do 

procedimento monitório (art. 700 e seguintes do CPC), os quais são 

incompatíveis entre si, intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 

do CPC, emende a inicial, esclarecendo o rito processual a ser adotado, 

procedendo com as modificações necessários, se for o caso, sob pena 

de indeferimento da exordial. 3. No mesmo prazo, deverá o requerente 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, ante a inexistência 

de pedido de justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000093-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURY YLSIO CARDOSO DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000093-20.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se o requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente a inicial, 

trazendo aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem 

os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de fevereiro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. N. C. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000474-28.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 2. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, juntando aos autos o contrato de seguro de vida firmado entre o de 

cujus e o banco requerido, haja vista que apenas os documentos 

aportados aos autos não são suficientes para comprovar existência da 

relação negocial, sob pena de indeferimento da exordial. 2. No mesmo 

prazo, deverá a parte requerente complementar a inicial, trazendo aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO RODRIGUES COSTA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000413-70.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

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. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005027-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHAIMES RHUDIERY SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

 

PROCESSO Nº1005027-26.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

JHAIMES RHUDIERY SILVA POLO PASSIVO:REU: CENTAURO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A 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 ao ofício id. 26415184. 

Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 3 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000735-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REQUERIDO)

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do processo: 1000735-90.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Para cumprimento do ato deprecado, designo 

audiência para oitiva da testemunha Izanete Weisshaupt para o dia 14 de 

abril de 2020, às 15h00min. 2. Observe-se o disposto no artigo 455 do 

NCPC, bem como os artigos 393 e 1.210 e seguintes da CNGC. 3. 

Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005038-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005038-21.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Por conseguinte, sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à requerente, vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3.1. Por fim, consigno 

que procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de setembro de 
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2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000710-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA OAB - MG84983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI NOVELLI (REQUERIDO)

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000710-77.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo com custas, efetuado 

o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Acaso necessário, intime-se 

a parte interessada para recolhimento da diligência. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. Em 

caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

3 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005205-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI TOMAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1005205-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DARCI TOMAS DA SILVA POLO PASSIVO:REU: BANCO CETELEM S.A. 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 22670490 é tempestiva e, 

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 impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 3 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005078-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PAIXAO (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, (conforme portaria 

CGJ Nº 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005143-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILDO BALBINO DA CONCEICAO (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007862-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BIAGGI BESERRA DE OLIVEIRA (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 despacho ID 28242886.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013005-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES VAIN (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 210,00(Duzentos e Dez 

Reais), (ID. 27465772).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA THEODORO (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

diligência do oficial de justiça, conforme despacho ID 28581394.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000657-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DO IGUACU INTEGRADO - SICOOB 

INTEGRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCABENI OAB - PR26113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANE DENISE PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 28636559.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268131 Nr: 8474-73.2016.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANCELMO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

AGUINALDO JOSE DE OLIVEIRA, EXTINTORES SINOP COMÉRCIO E 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, 

RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEVERTON 

PEREIRA RUPOLO, para devolução dos autos nº 8474-73.2016.811.0015, 

Protocolo 268131, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000760-06.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, complemente a inicial, juntando aos autos documentos que 

demonstrem que a recusa expressa da requerida em autorizar o 

tratamento médico indicado à requerente, sob pena de indeferimento da 

tutela de urgência. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos para decisão 

urgente. 3. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000626-76.2020.8.11.0015

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:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000626-76.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., na 

qual requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.1. A inicial 

veio instruída com os documentos de ID 28541870/28541885. É o relatório. 

Fundamento e decido. 2. Em compulso ao Sistema PJe, verifico que o 

requerente ajuizou 26/09/2017 a mesma ação em face do requerido, 

envolvendo o mesmo contrato, a qual tramitou perante a 3ª Vara Cível 

desta Comarca sob o nº 1011142-63.2017.8.11.0015, sendo extinta sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, conforme sentença prolatada em 22/10/2018, transitada em 

julgado em 08/11/2018. 3. Nessa senda, estabelece o artigo 286, inciso II, 

do referido Códex que havendo propositura de ação na qual se reitera o 

pedido da ação anteriormente ajuizada, será competente o Juízo da ação 

primária. Aliás, veja-se: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda;”. 4. Assim, considerando que o caso dos autos se 

amolda ao dispositivo legal supracitado e, visando preservar o juízo 

natural da causa, perfaz evidente que o Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca é prevento para julgamento do presente feito. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ART. 286, INCISO II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA SEGUNDA 

VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, 

quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a 

reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz 

sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa 

burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua 

demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. 2. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juiz da Segunda Vara Cível 

Brasília.” (TJ-DF 07013629720188070000 DF 0701362-97.2018.8.07.0000, 

Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2018, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2018 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 5. Desta feita, nos termos dos artigos 59 e 286, 

II, ambos do CPC, declino da competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca. 6. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito para 3ª 

Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. 7. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130275 Nr: 9490-72.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Intimar a advogada do requerente Dra. GABRIELA SEVIGNANI para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.156, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, bem 

como acerca do Ofício n. 421/2019 da Politec, fl. 150 dos autos, o qual 

informa que o exame de lesão corporal do(a) autor(a), foi agendado para 

o dia 21 de janeiro de 2020, às 15h00mim, na Gerencia de Medicina Legal - 

POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 

1.201, Setor Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, 

obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim 

de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da 

época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com 

dia, hora e tempo de atendimento; Os exames da época do acidente, com 

laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual, detalhado, do médico 

assistente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 113259 Nr: 5556-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JHONATAN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Estando provado que o bem não se encontra em poder do Devedor 

Fiduciante, JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o Réu 

entregue o bem inicialmente descrito e alienado fiduciariamente ao Credor 

(motocicleta da marca YAMAHA YBR 125K, CHASSI nº 

9C6KE092070129197), no prazo de 24 horas ou deposite o seu 

equivalente em dinheiro.Fixo o equivalente em dinheiro à importância de R$ 

3.195,00 (três mil cento e noventa e cinco reais), valor de mercado do bem 

(tabela FIPE – consulta que faz parte desta sentença), por ser menos 

oneroso para o Devedor, com juros e correção monetária a partir da data 

desta sentença até o efetivo pagamento.Condeno o Réu nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais).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, 10 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 347702 Nr: 2093-44.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 2093-44.2019.811.0015

Vistos etc.

1. Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos à execução.

2. Após, intime-se a embargante, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, atribuindo valor à causa, nos 

termos do art. 292, inciso II, do CPC, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 9 de janeiro 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.: 265145 Nr: 6596-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENSAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME, SECURITIZADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:, MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - 

OAB:15.677-MT

 Processo nº 6596-16.2016

Vistos etc.

A fim de evitar futura alegação de nulidade processual pelo não 

esgotamento das tentativas de localizar a requerida Lider Securitizadora 

S/A, determino que se proceda a busca do seu endereço através do 

sistema INFOSEG, e após, cite-a para contestar a ação em 15 dias, pelo 

correio, com A.R.

Restando infrutífera a diligência acima determinada, reputo válida a citação 

realizada por edital e determino que me façam os autos cls. para 

sentença.

Considerando que a decisão de fl. 51 não desconsiderou a personalidade 

jurídica da requerida Sensação Vidros e nem incluiu os seus ex sócios 

José Carlos Viviani e Marister Espanhol no polo passivo da ação, mas 

apenas e tão somente determinou a citação da empresa através da 

pessoa dos seus sócios, deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida na contestação de fls. 75/78, eis que inócuo, até porque a 

referida empresa foi pessoalmente citada, por mandado, na pessoa do 

seu sócio Dirlei Antonio Pollo, conforme certidão de fl. 74.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 166169 Nr: 969-70.2012.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, DILZA AMORIM DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLUS BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT 11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO DE MELO ALMADA 

FILHO - OAB:33486/SP

 Processo nº 969-70/2012

Código nº 166169

 Vistos, etc.

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA opôs “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

COM EFEITOS INFRIGENTES” contra a decisão de fls. 367, sustentando 

que há contradição na decisão impugnada, isso porque, quando 

certificado o transito em julgado da decisão, foi registrado o ato que 

declarou o domínio do em seu favor, sendo que após esse ato, “realizou 

vendas de parte das terras usucapidas”, e que o retorno ao status quo 

ante ocasionará danos irreparáveis a terceiros.

O Embargado se manifestou sobre os embargos às fls. 501/511, onde, em 

síntese, pugnou pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, pois 

entende que são intempestivos.

PASSO A DECIDIR.

O art. 1.023 do CPC/15, estabelece que os embargos de declaração serão 

opostos no prazo de 05 dias.

Compulsando os autos, verifico que a decisão combatida pelo Embargante, 

qual seja, a de fls. 367, foi disponibilizado no DJE no dia 26/10/2018 (fls. 

369), e publicado no dia 29/10/2018, conforme certidão de fls. 368, já os 

Embargos de Declaração foram opostos no dia 17/05/2019 (fls. 401/405).

Assim, muito embora certificada a tempestividade dos Embargos às fls. 

497, como o Embargante tomou ciência da decisão ora impugnada no 

momento de sua publicação, e somente opôs Embargos de Declaração 

após quase 7 (sete) meses da publicação da decisão embargada, não 

resta a menor dúvida de que os presentes embargos foram opostos 

intempestivamente, razão pela qual deles não conheço.

Salienta-se, ainda, que o Douto advogado do Autor (Dr. Odair A Busiquia), 

fez carga dos autos no dia 30/10/2018, dia seguinte a decisão combatida, 

permanecendo com ele por mais de 6 (seis) meses – conforme 

movimentação processual, ou seja, também tomou ciência da decisão aqui 

combatida no momento da carga processual.

Deste modo, uma vez que são manifestamente intempestivos, rejeito os 

presentes Embargos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 08 de janeiro 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.: 171849 Nr: 7020-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRA PREMIADA KITA FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 (...) Pelo exposto, considerando que o prejudicado pode pleitear a 

rescisão do contrato em Juízo, uma vez que nos contratos bilaterais está 

sempre implícita uma cláusula resolutiva em caso de inadimplência, com 

fundamento nos artigos 128 e 475, ambos do C.C., julgo parcialmente 

procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada deferida às fls. 

27/29, declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e 

condenar a requerida a restituir os valores pagos pelo requerente, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.Por fim, 

considerando que o requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida nas custas processuais e em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00.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.Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 109919 Nr: 2251-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA INES KUFFEL QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 Número do Processo: 144/2009

Vistos etc.

1. Diante da interposição de recurso especial de fls. 102/106, 

encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

2. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro 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.: 111744 Nr: 4077-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 (...) Por todo o exposto, sem delongas, julgo improcedente a presente 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Com 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, 15 de janeiro 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.: 224375 Nr: 2362-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 Número do Processo: 2362-25.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Nos termos do art. 139, V, do CPC, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado.

 2. Não sendo obtida a conciliação, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 225576 Nr: 3109-72.2015.811.0015

 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: THIAGO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando o Autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida 

às fls. 28.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) 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 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231381 Nr: 6470-97.2015.811.0015

 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: ELMA TEREZINHA HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 Número do Processo: 6470-97.2015.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” 

ajuizada por LUCIANO DE ALMEIDA em face de ELMA TEREZINA HANSEN, 
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que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 104/106, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e a fase de conhecimento extinta, fl. 114.

Por fim, intimou-se a exequente para que informasse se o acordo foi 

devidamente cumprido, contudo, quedou-se inerte, fl. 123.

Diante disso, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço 

com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme sentença de fl. 114.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro 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.: 236218 Nr: 9554-09.2015.811.0015

 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: ELISANGELA CRISTIANE DE SOUZA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a Ré a 

pagar a Autora à diferença entre o valor pago na esfera administrativa e o 

aqui encontro, por simples cálculo matemático, com incidência de correção 

monetária desde o evento danoso/acidente, e juros de mora a partir da 

citação.Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

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 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238129 Nr: 10852-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 10852-36.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 66, e consequentemente, suspendo a ação pelo 

prazo concedido pela a exequente para que a executada cumpra 

voluntariamente a obrigação (05/04/2020).

2. Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

3. Com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 202139 Nr: 4610-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO 

CARLOS MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA 

RODRIGUES, JOSÉ MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 (...) Frente à decisão proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do CPC.Custas pelos Embargantes e honorários advocatícios pelas 

partes.Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução 

(Autos nº 17138-64.2014.811.0015).Com o trânsito em julgado, 

obse rvadas  as  f o rma l i dades  l ega i s ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 216751 Nr: 16145-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS BELARMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 16145-21.2014.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO 

ANTONIO em face de ANTONIO MARCOS BELARMINO.

Após a citação do executado, por petição de fl. 68, a Exequente requereu 

a extinção da ação, informando que o executado quitou a dívida.

Diante disso, considerando que o Executado quitou integralmente a dívida, 

julgo extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Defiro o desentranhamento do título que instruiu a exordial solicitado à fl. 

68, mediante cópia e termo nos autos.

Custas e honorários advocatícios, pelo executado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro 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.: 218242 Nr: 17138-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, JOSÉ MARONEZZI, CÉLIA DA 

SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 (...) Frente à decisão proferida na ação de execução, os embargos à 

execução perderam seu objeto, razão pela qual os julgo extintos, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, 
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do CPC.Custas pelos Embargantes e honorários advocatícios pelas 

partes.Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução 

(Autos nº 17138-64.2014.811.0015).Com o trânsito em julgado, 

obse rvadas  as  f o rma l i dades  l ega i s ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 194390 Nr: 16138-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATATAU COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FOGAÇA SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 (...)Salienta-se que não há possibilidade de julgar parcialmente 

procedentes os pedidos, ou determinar a complementação, isso em razão 

do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado por 

meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.108.058/RS, já transcrito na 

sentença combatida. Na verdade, o que se pretende com os presentes 

embargos é discutir a justiça da decisão, já que discorda do que foi 

decidido na sentença, e assim sendo, insatisfeita a parte quanto ao que foi 

decidido, pretendendo reconhecer eventual incorreção na aplicação ou 

interpretação do direito, como já pontuado inicialmente, cabe-lhe interpor a 

medida recursal adequada, e não tentar satisfazer sua pretensão através 

do manejo de embargos de declaração, já que este instrumento se presta 

apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão 

ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, não havendo 

qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de declaração, mantendo 

incólume a sentença embargada. P.R.I.C. Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 190975 Nr: 12599-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOARES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 12599-89.2013.811.0015

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 191121 Nr: 12749-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 12749-70.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que até a presente data não houve a 

citação da parte executada, razão pela qual, indefiro o pedido de fl. 160.

2. Por conseguinte, intime-se a exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça na Comarca Deprecada ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

3. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da exequente, consignando as mesmas advertências.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 191764 Nr: 13392-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDMAN PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Número do Processo: 13392-28.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o executado, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, traga aos autos o extrato completo do mês de setembro de 

2019, da conta do Banco Bradesco que teve os valores penhorados às 

fls. 135/137.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 188496 Nr: 9804-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE FÁTIMA FUZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 9804-13.2013.811.0015

Vistos etc.

 1. Defiro o pedido de fl. 137 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da Executada e, para tanto, junto aos autos 

os extratos emitidos pelos convênios.

 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino o 

cumprimento da decisão de fl. 110.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente por meio de sua advogada, para que, no prazo de cinco dias, 

se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

 4. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o exequente, 

consignando as mesmas advertências.

 5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 158628 Nr: 5842-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, MILTON 

HEITOR DOS SANTOS, AGRICOLA CACHIMBO VALE DO ARINOS PROD. 

AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:OAB/PE 25.867, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 5842-50.2011.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (fls. 185/186).

 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente (CPC, art. 90). 

Sem condenação em honorários advocatícios.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 163052 Nr: 10915-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SHIMABUKURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, com fundamento no art. 475 do Código Civil c/c art. 487, 

I do CPC, julgo procedente a presente ação para confirmar a tutela 

concedida às fls. 39/40 e declarar rescindido o contrato entabulado entre 

as partes, fls. 22/24, e consequentemente condenar o requerido na perda 

do valor pago a título de arras, cláusula 4ª do referido contrato, bem como 

ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e 

correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, 

nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se a baixa da caução e 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, 08 de 

janeiro 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.: 163370 Nr: 11266-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Número do Processo: 11266-73.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 238, e por conseguinte, designo o leiloeiro público 

Jose Pedro Araujo, endereço Rua Custodio de Melo, nº 630, Cidade Alta, 

CEP 78.030-435, Cuiabá/MT, e-mail: araujoleiloes@gmail.com, telefone (65) 

99997-1717, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso, para que 

proceda a alienação do bem objeto da penhora e avaliação destes autos, 

devendo ele cumprir o que determina o art. 884 e seguintes do CPC.

2. Desde já arbitro comissão de 5% do valor da arrematação ao leiloeiro, a 

qual deverá ser paga pelo arrematante, art. 884, parágrafo único do CPC.

3. Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da alienação

4. Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais pelo 

menos cinco dias antes da data designada para o ato.

5. As despesas deverão ser adiantadas pelo exequente.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 165631 Nr: 475-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO RATTI CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 475-11.2012.811.0015

Vistos etc.

1. Em consulta ao sistema Renajud, verifico que não houve restrição 

judicial sobre a motocicleta Yamaha YBR 125 K, chassi: 

9C6KE092080200829, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 148.

2. Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 166989 Nr: 1823-64.2012.811.0015

 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: GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO 

MONTEIRO GARCIA - OAB:12.943/SC, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Número do Processo: 1823-64.2012.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” ajuizada por ÂNGELO CARLOS MARONEZZI e OUTROS em 

face do BANCO DO BRASIL S/A.

 Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 279/281, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação, tendo os Autores, inclusive, renunciado ao 

direito em que se funda a ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 279/281, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alíneas “b e c”, do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento, expeça-se em favor da Srª Conciliadora o 

competente alvará de levantamento dos honorários fixados à fl. 228.
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Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro 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.: 156547 Nr: 3609-80.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., LAURA 

APARECIDA KASTNER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., 

LAURA APARECIDA KASTNER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 (...) Por fim, considerando que o E. STJ entende que a contratação de 

advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não 

constitui dano material passível de indenização, julgo improcedente a 

reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, 

condenando a requerida/reconvinte ao pagamento das respectivas custas 

e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

reconvenção atualizado.Com 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.Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 183972 Nr: 5021-75.2013.811.0015

 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: JAIR COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para CONDENAR a empresa Ré, a 

título de indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, 

tendo em vista a relação contratual existente entre as partes.CONDENO, 

ainda, a empresa Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

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 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 351217 Nr: 4539-20.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI RODRIGUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAIROVA AGROPECUS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:MT - 21.797/O, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, ENRIQUE DE GOEYE NETO - OAB:51205/SP, JULIANA 

AMOROSO MACHADO COTTA - OAB:OAB/SP 187.594

 Número do Processo: 4539-20.2019.811.0015

Vistos etc.

 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 9 de janeiro 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.: 243532 Nr: 14177-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 Processo nº 14177-19.2015

 Vistos etc.

Mantenho as decisões de fls. 44/45 e 157 por seus próprios fundamentos.

 Considerando o certificado à fl. 166, determino se expeça novo mandado 

de avaliação do bem penhorado às fls. 81.

 Havendo resistência por parte do executado, determino que se cumpra o 

competente mandado de avaliação, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir.

Após a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem em cinco 

dias.

Quedando-se inertes, façam-me os autos cls. para designar hasta pública.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 244635 Nr: 14846-72.2015.811.0015

 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: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto e tudo mais que consta nos autos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 
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Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244906 Nr: 15029-43.2015.811.0015

 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: GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento da 

importância de R$ 19.380,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta reais), 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% 

ao mês, desde o vencimento de cada parcela, e ainda, condeno o Réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do 

CPC.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação 

da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) 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 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.Cleber Luis 

Zeferino de PaulaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248825 Nr: 17590-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE AVANZI LABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDO 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 282.073, GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - 

OAB:OAB/SP 257.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, julgo improcedente a presente impugnação, para 

homologar os cálculos apresentados pela impugnada/exequente, já que 

dentro dos limites das normas jurídicas e da sentença exequenda. 

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, fl. 219, julgo 

extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do 

CPC.Com o trânsito em julgado, expeça-se em favor da exequente o 

competente mandado de levantamento da importância depositada, e após, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais.P.R.I.CSinop/MT, 15 de 

janeiro 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.: 249343 Nr: 17886-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGARBI & SGARBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, considerando que o prejudicado pode pleitear a 

rescisão do contrato em Juízo, uma vez que nos contratos bilaterais está 

sempre implícita uma cláusula resolutiva em caso de inadimplência, com 

fundamento nos art. 128 e 475, ambos do C.C., e art. 32 e 34, § 1º da Lei 

6.766/79, julgo procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de 

compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, e 

consequentemente, determinar a reintegração da requerente na posse do 

imóvel descrito e caracterizado no contrato de fls. 50/52, e condenar a 

requerida ao pagamento dos IPTUs incidentes sobre o imóvel, vencidos e 

vincendos até a data da efetiva reintegração da requerente na respectiva 

posse, e ainda, condenar a requerida em perdas e danos, que fixo em 

100% (cem por cento) do valor das arras e das parcelas pagas.Condeno 

a requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Com o trânsito em julgado, 

expeça em favor da requerente o competente mandado de reintegração 

de posse, e, em seguida, observadas as formalidades legais, arquive-se 

com as cautelas de estilo. P.R.I.CSinop/MT, 08 de janeiro 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.: 261436 Nr: 4553-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Número do Processo: 4553-09.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a autora, por meio do advogado Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo, subscritor do acordo de fls. 164/169, para que, no prazo de 

cinco dias, junte aos autos o instrumento de mandato que lhe outorgou 

poderes, sob pena de não homologação da transação.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

homologação do acordo ou prosseguimento da ação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 269305 Nr: 9343-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CORREA RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO - 

OAB:48017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Número do Processo: 9343-36.2016.811.0015

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 271986 Nr: 11051-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO DIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 11051-24.2016.811.0015

Vistos etc.

 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 
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as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 276745 Nr: 14104-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUSA AMARAL, CIPRIANO DE JESUS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, SEBASTIANA 

OLIVEIRA PINHEIRO, NICANOR ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 14104-13.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

solicitados pelos autores à fl. 57, mediante cópia e termo nos autos.

2. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro 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.: 73744 Nr: 2143-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA RÉGIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES MARQUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Número do Processo: 2143-27.2006.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o executado, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra o acordo de fls. 239/241, na forma como 

requerida às fls. 246/247, sob pena de prosseguimento da execução.

2. Expirado o prazo e não havendo manifestação, expeça-se o 

competente mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida.

3. Efetuada a penhora, determino a imediata remoção do bem, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens poderão ser 

depositados em poder da executada nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

4. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 94655 Nr: 1692-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO, CRISTIAN 

JOSÉ SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1692-31.2008.811.0015

Vistos etc.

1. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifica-se que os executados não possuem bens passiveis de 

penhora.

2. Ademais, expirado o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução 

(art. 921, inciso III, do CPC), não houve a indicação precisa de bens dos 

executados pela exequente (fl. 224).

3. Deste modo, determino o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos 

do art. 921, § 2º do CPC, sendo que a partir dai começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2019

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 3087-34.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JOANELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIVEIRA LIMA, ELO ATACADISTA 

DISTRIBUIDOR LTDA incorporada por LIMA E MORAES TRANSP.ARMAZ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SEABRA LUCIANO 

AIRES - OAB:25.497 OAB-GO, MARLOS TIANO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:GO/20.640, RENALDO LIMIRO DA SILVA - OAB:3.306/GO

 Número do Processo: 3087-34.2003.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “ação de reparação de danos causados em acidente de 

veículo c/c pedido de indenização por dano moral, materiais e lucro 

cessante” ajuizada por TRANSPORTE JOANELLA LTDA em face de FABIO 

OLIVEIRA LIMA e ELO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA, que foi julgada 

parcialmente procedente e se encontra em fase de cumprimento de 

sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 366/367, 

compareceram para informar que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 490.

Por fim, por petição de fls. 494, a Exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 366/367, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 100505 Nr: 7514-98.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 (...) Pelo exposto, havendo indícios de que o executado alienou para as 

suas irmãs os bens que recebeu como herança com o intuito de se 

esquivar do adimplemento das suas dívidas, defiro o pedido de tutela de 

urgência para determinar a averbação da existência da presente ação de 

execução e do pedido de reconhecimento de fraude à execução nas 

matrículas dos imóveis de nº 35.447, 35.448, 35.449, 35.450 e 35.451, do 

2º RGI de Joinville; sobre a parte ideal de 1/10 das cotas sociais da 

empresa Trans Gobbi Transportes Rodoviários Ltda, CNPJ nº 

76.969.708/0001-17, com sede em Palmas-PR; sobre 10% do veículo 

automotor Ford, placa ACC-0110, devendo, para tanto, serem oficiados os 

respectivos órgãos indicados à fl. 360.Considerando que a fraude à 

execução ainda não foi reconhecida, indefiro o pedido de arresto, eis que 

os bens acima indicados atualmente pertencem a terceiros, no caso, as 

irmãs do executado.Por oportuno, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a 

penhora dos valores que o executado receberá nos autos nº 

0326632-37.2017.8.24.0038, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de 

Joinville-SC, até o limite do débito exequendo, devendo a penhora ser 

averbada, com destaque, nos autos retro citados, de tudo certificando-se 

n e s t a  e x e c u ç ã o . I n t i m e - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 130635 Nr: 9851-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9851-89.2010

Vistos etc.

Considerando que foram esgotadas as tentativas de localização do 

executado, tanto que ele foi citado por edital, 66/67 e 92, e apesar de 

cientificado acerca da avaliação do seu imóvel, quedou-se inerte, fl. 115, 

determino seja ele intimado do pedido de adjudicação de fls. 137/138, por 

edital, pelo prazo de 20 dias, na forma como determinada à fl. 139.

Nos termos do art. 876, § 5º do CPC, determino a intimação pessoal da 

cônjuge do executado no endereço indicado na certidão de fl. 115, e 

restando infrutífera a referida diligência, intime-a por edital, nos moldes 

supra.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão de fl. 139.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 131433 Nr: 10649-50.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOL CASANOVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Número do Processo: 10649-50.2010.811.0015

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que o substabelecimento de fl. 48, não 

consta “SEM RESERVA DE PODERES”, deste modo, o advogado Roberto 

Carlos Dambros tem poderes para transigir, nos termos da procuração 

encartada à fl. 17.

2. Quanto a resignação do advogado em relação aos valores transferidos 

ao patrono primitivo (fl. 160), entendo que tal matéria deve ser discuta no 

órgão de classe ou em eventual ação própria, até porque, como dito 

acima, o advogado que celebrou o acordo de fls. 157/158, tinha poderes 

para esse fim.

3. Deste modo, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 99105 Nr: 6124-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BIAZÃO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 

19.724-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 (...) Diante da ausência de prova capaz de ensejar direito a indenização 

por danos morais, julgo improcedente o referido pedido.Quanto ao pedido 

de condenação em 20%, a título de honorário advocatício, sobre o valor 

devido, também improcede, isso porque, muito embora tenham pactuado 

(parágrafo sexto da cláusula nona), cabe ao juízo à fixação destes.Por 

fim, quanto ao pedido da Ré na condenação do Autor em litigância de 

má-fé, entendo que não há motivos para a condenação dele a esse título, 

tendo em vista que houve a emenda a inicial, sendo excluído o pedido de 

rescisão contratual feito pelo Autor, pedido esse que embasa o pedido da 

Ré na condenação em litigância de má-fé.Por isso, é improcedente o 

pedido de condenação do Autor em litigância de má-fé.Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

apenas para CONDENAR a Ré na multa de 10% sobre o valor total do 

contrato, nos exatos termos do parágrafo segundo da cláusula nono, 

devidamente corrigido pelo INPC, contado do prazo final estabelecido na 

cláusula sétima do contrato, e com incidência de juros de mora de 1% 

a.m., contados da citação. Considerando que as partes foram vencidas e 

vencedoras, condeno-as ao pagamento das custas pro-rata e honorários 

que, nos termo do artigo 85, § 2º, do CPC/15, arbitro 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o Autor e 30% 

para a Ré.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) 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 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro 

de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151574 Nr: 12642-31.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSY JÂNIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 (...) Por fim, considerando que a sentença de fls. 203/214 fixou a data da 

entrega da obra e da incorporação da rede como sendo o ano de 2002, e 

a impugnante utilizou como base de cálculo data diversa sem qualquer 

justificativa, com o nítido intuito de se esquivar do pagamento da 
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indenização, alterando a verdade dos fatos a fim de opor resistência 

injustificada ao andamento do processo, condeno-a ao pagamento de 

multa por litigância de má fé de 10% sobre o valor atualizado da causa em 

favor do impugnante, o que faço com fundamento no art. 80, I, II, IV, V, VI 

e 81, todos do CPC.Intime-se o impugnado/exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, procedendo a atualização da dívida nos moldes 

supra e requerendo o que entender de direito em cinco dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 155400 Nr: 2752-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON F. PADOVANI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX GALVANI MICHELÃO - 

OAB:14584/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, RENATO BIRK - OAB:MT - 14.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:16411

 (...) Pelo exposto, considerando que o prejudicado pode pleitear a 

rescisão do contrato em Juízo, uma vez que nos contratos bilaterais está 

sempre implícita uma cláusula resolutiva em caso de inadimplência, com 

fundamento nos art. 128 e 475, ambos do C.C., julgo parcialmente 

procedente a presente ação para declarar rescindido o contrato de 

compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, e 

consequentemente, determinar a reintegração da requerida na posse do 

imóvel descrito e caracterizado no contrato de fls. 23/27, e julgar 

improcedente o pedido de restituição das quantias pagas em razão do 

longo lapso que o requerente permaneceu na posse do imóvel sem nada 

pagar por isso.Considerando que cada litigante foi vencedor e vencido, 

nos termos do art. 86 do CPC, condeno-os ao pagamento das custas 

processuais no percentual de 50% para cada parte, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 para os advogados de cada 

litigante, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º do 

CPC com relação ao requerente, eis que beneficiário da justiça 

gratuita.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, 08 de janeiro 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.: 159979 Nr: 7319-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDONEZ AUGUSTO CARLIN & CIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIASEG SEGURANÇA ELETRÔNICA E 

MONITORAMENTO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9.084-A, LUDMILA GAZOLA CURTARELLI - 

OAB:15.319-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7319-11.2011.811.0015

Vistos etc.

 1. Proceda-se a inclusão do nome da Executada no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

2. Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fl. 202.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 15 de janeiro 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.: 160034 Nr: 7379-81.2011.811.0015

 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: JULIEDER FERREIRA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 (...) Na verdade, o que pretende a Embargante é discutir a justiça da 

decisão, já que discorda do que foi decidido na sentença, e assim sendo, 

insatisfeita a parte quanto ao que foi decidido, pretendendo reconhecer 

eventual incorreção na aplicação ou interpretação do direito, como já 

pontuado inicialmente, cabe-lhe interpor a medida recursal adequada, e 

não tentar satisfazer sua pretensão através do manejo de embargos de 

declaração, já que este instrumento se presta apenas a esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, não havendo qualquer 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de declaração, mantendo 

incólume a sentença embargada. P.R.I.C. Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 171079 Nr: 6183-42.2012.811.0015

 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: REGIANE PEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14.992-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 (...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 39/41 

e declarar a inexistência do débito referente à 36ª parcela do contrato de 

financiamento nº 283257509, fls. 74/77, e determinar a baixa definitiva da 

negativação de fl. 20, condenando o banco requerido ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e 

correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, 

nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00.Com 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, 15 de janeiro 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.: 173950 Nr: 9257-07.2012.811.0015

 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: CLARICE MARIA SROCZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - 

OAB:13794/MT, WALTER FELIX MACEDO - OAB:9115

 Número do Processo: 9257-07.2012.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, se manifeste sobre a petição de fls. 191/224.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos para sentença.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 175686 Nr: 11308-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NATAL FRANCESCATTO, ELISÂNGELA 

FRANCESCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA REGINA DE MORAES - 

OAB:MT/ 13.999

 Número do Processo: 11308-88.2012.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, se manifeste sobre a petição de fls. 150/153.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro 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.: 177614 Nr: 13428-07.2012.811.0015

 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: MONICA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM INTERMEDIACAO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 (...) Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a sua cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.Com 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, 08 de janeiro 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.: 177751 Nr: 13581-40.2012.811.0015

 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: GENUIR PEDRO GATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CLAUDIOMAR WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 (...) Desta forma, considerando que o art. 373, I do CPC dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao requerente quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, bem como que inexistem nos autos provas de que a cobrança 

ocorreu de forma abusiva, e de que o requerido mandou os cobradores 

agirem de forma violenta, julgo improcedente a presente ação, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando 

a sua cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.Com 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, 15 de janeiro 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.: 179692 Nr: 479-14.2013.811.0015

 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: FERNANDA RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549/PR

 (...) Diante do exposto e tudo mais que consta nos autos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita 

concedida à fl. 37.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) 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 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181269 Nr: 2174-03.2013.811.0015

 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: CANDIDO ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON FERNANDO CAMILO, GLEISON 

FERNANDO CAMILO, KATIUCIA COMELLI CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, DALINE BUENO FERNANDES - OAB:15.847-MT, PEDRO 

FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

DECLARAR nula a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios 

de fls. 60/60-v, do “Livro: 000012-AUX==Folha 069”, do Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral “GUEDES”, da Comarca de Peixoto de 

Azevedo, Estado de Mato Grosso, onde figura como Cedente Candido 

Antônio Rodrigues e como Cessionário Dorival Neves da Fonseca, 

declarando também nulo todos os atos dela derivados.Considerando que 
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as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das 

custas processuais pro-rata (50%) e em honorários advocatícios, que, 

nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sendo 50% de responsabilidade do Autor e 50% de 

responsabilidade dos Réus, ficando a cobrança, com relação ao primeiro, 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 364).Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao cartório do 2º Ofício da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, para que tome as providências para o registro de anulação 

dos atos aqui discutidos. Após, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) 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 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 7514-98.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico e dou fé, que até a presente data a decisão proferida em data de 

15/01/2020, não foi publicada no DJE (Diário da Justiça Eletronico) assim, 

nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, Inciso VI, do novo CPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a(o,s) Advogado(a,s) 

do(a,s) parte (s) do teor da referida decisão, conforme parte dispositiva 

abaixo transcrita.

Vistos etc. (...) Pelo exposto, havendo indícios de que o executado alienou 

para as suas irmãs os bens que recebeu como herança com o intuito de 

se esquivar do adimplemento das suas dívidas, defiro o pedido de tutela 

de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação 

de execução e do pedido de reconhecimento de fraude à execução nas 

matrículas dos imóveis de nº 35.447, 35.448, 35.449, 35.450 e 35.451, do 

2º RGI de Joinville; sobre a parte ideal de 1/10 das cotas sociais da 

empresa Trans Gobbi Transportes Rodoviários Ltda, CNPJ nº 

76.969.708/0001-17, com sede em Palmas-PR; sobre 10% do veículo 

automotor Ford, placa ACC-0110, devendo, para tanto, serem oficiados os 

respectivos órgãos indicados à fl. 360. Considerando que a fraude à 

execução ainda não foi reconhecida, indefiro o pedido de arresto, eis que 

os bens acima indicados atualmente pertencem a terceiros, no caso, as 

irmãs do executado. Por oportuno, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a 

penhora dos valores que o executado receberá nos autos nº 

0326632-37.2017.8.24.0038, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de 

Joinville-SC, até o limite do débito exequendo, devendo a penhora ser 

averbada, com destaque, nos autos retro citados, de tudo certificando-se 

nesta execução. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000728-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Intime-se a requerente a emendar a inicial, corrigindo o polo passivo, uma 

vez que o depósito foi feito na conta da pessoa jurídica e não da pessoa 

física. Ademais, deverá apresentar o boletim de ocorrencia referido no id 

2868366, bem como a cópia da matricula do imovel referida na inicial, no 

prazo de cinco dias. Por fim, deve atentar-se de que o pedido principal de 

restituição do valor depende do reconhecimento da alegada fraude e, por 

consequencia, da nulidade do contrato, de modo que todos aqueles que 

constam do instrumento contratual devem estar em um dos polos da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015131-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28750154, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015120-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28119765, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015123-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28119789, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014847-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28120055, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014406-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28230328, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 27777613, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 27978059, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 28611473, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

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

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

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002819-69.2017.8.11.0015 A recuperanda pretende 

a redesignação da assembleia geral de credores, aduzindo que seus 

advogados tem assembleia designada para a mesma data em processo 

judicial que tramita em outra Comarca (Id n.º 28587305). DECIDO: Verifico 

que não foi comprovado que os advogados tenham sido intimados da data 

da assembleia em data anterior à intimação ocorrida neste processo. Além 

disso, não se pode olvidar que o administrador judicial designou a 

assembleia para o período indicado pela própria recuperanda. Apesar 

disso e tendo em vista que ainda não houve a publicação do edital, não 

vejo prejuízo em deferir o pedido e redesignar o ato, desde que para data 

próxima, de modo a propiciar a presença de seus advogados na 

assembleia. Entretanto, a pretensão de que este juízo consulte os 

advogados antes de agendar uma nova data, além de procrastinar 

indevidamente o feito, impõe que o juízo se submeta à agenda da parte e 

de seus causidicos, o que não encontra respaldo algum, já que incumbe à 

banca de advogados que representa a parte se cercar de meios para 

prestar assessoria jurídica nas inúmeras ações de recuperação judicial 

que voluntariamente patrocina. Feitas tais considerações, hei por bem 

redesignar a assembleia geral de credores para o dia 19/03/2020, às 09h, 

em primeira convocação e para o dia 26/03/2020, às 09h, para segunda 

convocação. Expeça-se o competente edital, devendo a recuperanda 

promover a sua publicação do edital no órgão oficial e em jornais de 

grande circulação, contendo todas as informações necessárias à 

publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação 

deste decisum. Intimem-se a recuperanda, o administrador judicial e os 

credores. Notifique-se o Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 242 de 530



Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

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

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

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - 

MT - JUÌZO DA QUARTA VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO ASSEMBLÉIA 

GERAL DE CREDORES Credores e Terceiros Interessados Artigo 52, §1º 

da LRE AUTOS N.º PJE 1002819-69.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: 

Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.218.954,64 PARTE REQUERENTE: BIANCHI & BIANCHI 

LTDA – EPP, CNPJ/MF sob o n. 08.599.965/0001-54 ADVOGADOS DA 

RECUPERANDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB/MT 7.680 E 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB/MT 5.222 ADMINISTRADORA 

JUDICIAL: CM ADMINISTRADORA JUDICIAL E PERICIAS LTDA – EPP, CNPJ: 

28.811.491/0001-70, RESPONSÁVEL TECNICO: CLAYTON DA COSTA 

MOTTA, OAB/MT 14.860, CRC/MT 9824/O. INTIMANDO: CREDORES e 

INTERESSADOS. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE CREDORES E 

INTERESSADOS do novo plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda, que se encontra no ID n.º 14992201/14992415 do processo. 

Convocar a todos para realização da ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, para votação do novo plano de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

apresentado pela Recuperanda (ID`s 14992201/14992415), que se 

realizará em primeira convocação, no dia 19.03.2020 às 09:00 horas e em 

segunda convocação no dia 26.03.2020 às 09:00 horas, que ocorrerá no 

espaço reservado (refeitório) na sede da recuperanda, situada na 

Avenida Integração, n. 7.405, lotes 07/08, em Sinop/MT. ORDEM DO DIA: 

Deliberação sobre o plano de recuperação judicial e outros assuntos de 

interesse dos credores. DECISÃO/DESPACHO: “Verifica-se que a 

recuperanda aportou novo plano de recuperação judicial, através dos Ids 

n.º 14992201/14992415, atendendo ao comando judicial constante do Id 

n.º 14290266. Destarte, resta imprescindível a convocação de nova 

Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.º 

11.101/2005. Nesse sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO EM ASSEMBLEIA – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE 

CREDORES DA MESMA CLASSE – DESÁGIO E PRAZOS EXCESSIVOS – 

ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE 

NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora 

tenha sido aprovado em assembleia, só adquire status soberano quando 

atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

submetido ao controle de legalidade do Poder Judiciário. II - Na espécie, 

constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade o tratamento desigual aplicado à credores da mesma 

classe, porquanto, para uns o deságio é maior que para outros, além de 

prazos diferentes de carência e parcelamento, de modo que, a anulação 

do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova 

assembleia geral de credores é medida que se impõe.” (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10027391920188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data 

de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 23/07/2018) Deste modo, intime-se a Administradora 

Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a data e o local 

para realização da AGC. Com o aporte, expeçam-se os editais de 

convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o 

disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, devendo 

a empresa recuperanda se atentar em promover a publicação do edital no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as 

informações necessárias à publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Deverá a Sra. Gestora disponibilizar o expediente no Diário da 

Justiça eletrônico, para maior alcance e publicidade do ato. Intimem-se a 

recuperanda, o administrador judicial e os credores. Notifique-se o 

Ministério Público.” (ID n.º 16039027). Decisão ID 26632217: Processo nº 

1002819-69.2017.8.11.0015 - 1. Diante do v. acórdão constante do Id n.º 

26507901, se revela imperiosa a convocação de nova Assembleia Geral 

de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.º 11.101/2005, nos exatos 

termos da decisão lançada no Id n.º 16039027. 2. Assim, intime-se a 

administradora judicial para que indique data e local para a realização da 

assembléia, no prazo de dez dias. Promova a Sra. Gestora o cumprimento 

integral da decisão de Id n.º 16039027, a fim de dar regular 

prosseguimento ao feito. 3. Ante a manifestação do administrador judicial 

(Id n.º 18632397) e da empresa em recuperação judicial (Id n.º 20760929), 

intime-se o credor Banco Pan S/A para que, no prazo de dez dias, 

esclareça de que forma se deu a quitação do débito da recuperanda, bem 

como apresente os comprovantes de pagamento, a fim de que seja 

apreciado o pedido constante do Id n.º 16879821. Após, intime-se a 

recuperanda e o administrador judicial a se manifestarem, no prazo de dez 

dias. Intimem-se. DECISÃO: Processo n.º 1002819-69.2017.8.11.0015 A 

recuperanda pretende a redesignação da assembleia geral de credores, 

aduzindo que seus advogados tem assembleia designada para a mesma 

data em processo judicial que tramita em outra Comarca (Id n.º 28587305). 

DECIDO: Verifico que não foi comprovado que os advogados tenham sido 

intimados da data da assembleia em data anterior à intimação ocorrida 

neste processo. Além disso, não se pode olvidar que o administrador 

judicial designou a assembleia para o período indicado pela própria 

recuperanda. Apesar disso e tendo em vista que ainda não houve a 

publicação do edital, não vejo prejuízo em deferir o pedido e redesignar o 

ato, desde que para data próxima, de modo a propiciar a presença de 

seus advogados na assembleia. Entretanto, a pretensão de que este juízo 

consulte os advogados antes de agendar uma nova data, além de 

procrastinar indevidamente o feito, impõe que o juízo se submeta à agenda 

da parte e de seus causidicos, o que não encontra respaldo algum, já que 

incumbe à banca de advogados que representa a parte se cercar de 

meios para prestar assessoria jurídica nas inúmeras ações de 

recuperação judicial que voluntariamente patrocina. Feitas tais 

considerações, hei por bem redesignar a assembleia geral de credores 

para o dia 19/03/2020, às 09h, em primeira convocação e para o dia 

26/03/2020, às 09h, para segunda convocação. Expeça-se o competente 

edital, devendo a recuperanda promover a sua publicação do edital no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as 

informações necessárias à publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da publicação deste decisum. Intimem-se a recuperanda, o 

administrador judicial e os credores. Notifique-se o Ministério Público. 

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros interessados da 

data e local da Assembleia Geral de Credores e de que os documentos da 

Recuperanda, podem ser consultados junto ao Administrador Judicial 

nomeado pelo Juízo, Sr. Clayton da Costa Motta, inscrito na OAB/MT nº 

14.870 e CRC/MT nº 9824/O-0, com endereço na Av. das Flores, 945 - 

Edifício SB Medical, sala 1.301, Jardim Cuiabá | Cuiabá MT | CEP: 

7 8 0 4 3 - 1 7 2 ,  E m a i l :  r j . b i a n c h i @ c o s t a m o t t a . c o m . b r  o u 

clayton@costamotta.com.br. O credor poderá ser representado na 
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assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação dos Ids. dos autos do processo em que se 

encontre o documento. (artigo 37, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). 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, Geni Rauber Pires - Técnica 

Judiciária, Matrícula nº 7670, digitei o presente edital. Sinop – MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Laura Joanir Costa Leite Rondon Gestora Judiciária em 

Subst. Legal Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES E SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU PARIZOTTO (REQUERIDO)

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IZANETE WEISSHAUPT (TESTEMUNHA)

ALTAMIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

 

INTIMO AS PARTES DA R. DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº 

1010227-43.2019.8.11.0015 - Designo audiência para o dia 18/02/2020, às 

13h30min, para oitiva das testemunhas. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando a data da audiência. Cabe ao advogado informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre salientar que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no que concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição (art. 455, § 3º, CPC). Intime-se."

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000631-98.2020.8.11.0015

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:

ROSIANE MORENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000631-98.2020.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. tf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000576-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKINO NAKAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000576-50.2020.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia integral da petição inicial, sob pena de 

devolução da Carta Precatória. Após, cumprida a diligência e, estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. tf

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000462-14.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando extrato de conta corrente, dentre outros 

documentos que comprovem seus rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE SALETE BRUSTOLON PAVESI (AUTOR(A))

GILMAR PAVESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000169-44.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 
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acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010389-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ROQUE MATZENBACHER (EMBARGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010389-38.2019.8.11.0015 Diante das 

alegações do embargante, certifique a sra. gestora se foram tomadas as 

providencias para a obtenção de guia para pagamento das custas. 

Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011443-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011443-39.2019.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000164-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO MACHADO SILVA (EMBARGANTE)

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000164-22.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 
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indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011640-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SAIBERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1011640-91.2019.8.11.0015 Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do 

requerido, conforme determinado no Id. 24383873 uma vez que a 

notificação de Id. 23735072 não foi recebida pois retornou com alínea: 

ausente, assim, deve-se comprovar a mora por meio do protesto de titulo. 

Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie notificação válida da parte requerida ou o protesto do 

título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO 

CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO 

DA MEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora é pressuposto essencial à ação de 

busca e apreensão, a inexistência de sua notificação ou a realização de 

protesto com notificação por edital, sem que sejam esgotados outros 

meios pessoais de ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. 

Nas causas que não houver condenação, os honorários serão fixados 

mediante apreciação equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as 

normas das alíneas a, b e c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se 

faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos 

utilizados com fins de prequestionamento. Inexistentes argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 

(AgR 55249/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015). “PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL 

-PROCEDIMENTO PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO 

CORREIO SEM ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - 

REQUISITO ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E 

REGULAR DO PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. "Não houve sequer tentativa de localizar o 

alienante, já que a carta registrada foi devolvida pelo correio em razão de 

não haver entrega domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de 

procura infrutífera, mas apenas ausência de procura, e esta não é uma 

das hipóteses elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta 

os serviços relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. 

Destarte, tal circunstância não autoriza que se dispense a formalidade 

legal, cujo fito é prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a 

subtração do bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente 

cientificado e ter a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, 

assim, retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de 

constituição e desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto 

de extinção ". (TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, 

Data de Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)”. Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008657-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SACUNO DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SOARES ZIONEDE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos. Nos termos da legislação vigente 

(art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, 

intimo o autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Sinop-MT, 3 de fevereiro de 2020 

LAURA Joanir Costa Leite RONDON Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006281-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BONIFACIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

NEWTON MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 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 de intimação no BAIRRO indicado 

na inicial, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 de fevereiro de 2020. LAURA Joanir Costa 

Leite Rondon Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 3371-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, MARIO UEDA, EMILIA SAEKO 

OSHITA UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Código nº 85946

Diante da carta de intimação devolvida às fls. 217, intime-se o executado 

Mario Ueda, por mandado.

 Intime-se.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 88058 Nr: 10297-97.2007.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ANDRASAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARIA VIEIRA, IVAN PADUIM DE 

OLIVEIRA - ME, IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Tendo em vista que os executados não apresentaram manifestaram 

acerca da indisponibilidade ativos financeiros realizada às fls. 398, 

converto-a em penhora, independentemente da lavratura de termo. 

Requisite-se a transferencia do montante penhorado para a conta judicial.

Aguarde-se pelo prazo de quinze dias eventual oferecimento de 

impugnação, certificando-se. Não havendo, faculto ao exequente requerer 

o levantamento do montante para satisfação parcial do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 8309-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDONEZ AUGUSTO CARLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA GARCIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Código nº 90965

 Verifico que a advogada do requerente renunciou às fls. 200, mas ele 

continua representado pelo causídico Dr. Adriano Dornelles Dias (fls. 16). 

Anote-se no sistema.

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre os documentos de fls. 203/247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 3959-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YOSHIAKI YANAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE 

AZEVEDO, ALDEIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME, 

LUCIANA MARIA VANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que as correspondências foram 

devolvidas (fls. 194 a 196).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248548 Nr: 17433-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MICHAELSEN, DALTON ROBERTO 

CAGNINI, D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, JOAO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Código nº. 248548

Determino que o presente feito seja desapensado dos autos código 

246696, uma vez que se trata de execução de título diverso, não havendo 

motivo pra os processos tramitarem em conjunto.

O executado Gilmar Michaelsen se manifestou às fls. 128/129, requerendo 

seja “anulada” a petição de fls. 77/78 e atos posteriores, ao argumento de 

que se trata de acordo firmado pelo executado sem estar assistido por 

seu advogado.

 Impende consignar, no entanto, que a referida petição se trata do acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes para a conversão do modo de 

pagamento da dívida.

 A transação é forma de auto composição da lide, mediante concessões 

mútuas, que independe da presença de advogado, bastando que estejam 

presentes os requisitos dos arts. 840 e ss, do Código Civil, além de partes 

serem plenamente capazes, objeto lícito, versar sobre direitos disponíveis 

e que o ato negocial seja válido e regular, como ocorreu na hipótese.

Assim, não há falar em nulidade do acordo celebrado entre as partes por 

ausência de assistência de advogado constituído, já que não foi 

demonstrado qualquer vício de vontade pelo executado, razão pela qual 

indefiro o pedido de fls. 128/130.

No mais, considerando que o executado Dalton Roberto Cagnini não foi 

intimado para dar cumprimento à decisão prolatada às fls. 89, determino a 

expedição de mandado de intimação para a sua intimação no endereço 

indicado pelo exequente às fls. 127.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276819 Nr: 14141-40.2016.811.0015

 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: APARECIDA BEZERRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 07/05/2020, às 13:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do 

CEJUSC, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159441 Nr: 6737-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY HENRIQUE DESTEFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em cinco dias sobre 

correspondências devolvidas de fls. 173 e 176 e versos, e, caso requeira 

expedição de mandado para recolher as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221530 Nr: 608-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JEAN DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para Cuiabá-MT, tendo em vista que a 

correspondência enviada para o endereço de fl. 194 foi devolvida com a 

alínea: "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217916 Nr: 16927-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte autora para em cinco dias 

manifestar sobre certidão de fl. 94: "CERTIFICO que diligenciei até a rua 

das Orquídeas,nº 2134 Setor Residencial Norte, porém o veículo não foi 

localizado, no local a nova inquilina reside há (01) – um mês, não conhece 

o Sr. SAULO DA SILVA. Até a presente data não houve manifestação da 

parte para indicar novos endereços. Diante do exposto, não foi possível 

PROCEDER a BUSCA E APREENSÃO DO BEM OBJETO DO MANDADO E A 

CITAÇÃO do requerido, razão pela qual devolvo o r. mandado para as 

providências. O referido é verdade e dou fé. Jandira Maria Hintz – Oficial 

de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162224 Nr: 9948-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CIDADE ALTA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o Advogado do 

EXEQUENTE juntasse cálculo atualizado do débito, bem como sem que 

indicasse bens penhoráveis.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124135 Nr: 3348-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GHISLERI PEREIRA, DOUGLAS 

POPIA - EPP, DOUGLAS POPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ante a ausencia de manifestação dos executados, converto a 

indisponibilidade de ativos de fls. 265, no valor de R$ 126,11, em penhora, 

independentemente da lavratura do auto. Ademais, determino o 

desbloqueio do montante de R$ 5,37, por se mostrar irrisorio.

Aguarde-se o prazo de quinze dias para eventual impugnação. Após, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 365893 Nr: 14003-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRCE PERCINOTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARCELO GONGORA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ANDRIGUETTI - 

OAB:23.897-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar, haja vista não estarem 

presentes os requisitos necessários à concessão da medida, sem 

prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será 

feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual.Citem-se os 

embargados para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 679 do CPC/2015). Apresentadas as contestações, intime-se o 

embargante para, em 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à 

contestação e eventual documentos apresentados. Após, especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 359367 Nr: 9758-14.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO UEDA, RICARDO MISSAO UEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 (..)Destarte, indefiro, por ora, a medida de urgência pleiteada, facultando 

ao embargante comprovar que a conta bancária em comento se trata de 

conta conjunta, a fim de que seja analisado o pedido de liberação do 

montante de 50% do valor. De outro norte, determino a suspensão do 

processo executivo o que diz respeito à penhora do valor objeto desta 

ação, de modo que não será levantado ao credor até o deslinde desde 

processo.Cite-se o embargado para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC/2015). Apresentada a 

contestação, intime-se o embargante para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação e eventual documentos 

apresentados.Por fim, em relação ao recolhimento das custas processuais 

de forma parcelada, consigno que a Gestora Judicial deve encaminhar a 

presente decisão por e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

no endereço dca@tjmt.jus.br, responsável pelo lançamento das 

informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento. A parte autora 

deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” escolher a 

opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. TAL PROVIDENCIA DEVE SER 

TOMADA PELO REQUERENTE INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO 

E NO PRAZO ACIMA CONCEDIDO, QUE É IMPRORROGÁVEL. O 

embargante deve apresentar os comprovantes de recolhimento de todas 

as parcelas das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da 

inicial. Traslade-se esta decisão para os autos em apenso. 

Intimem-se.Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 351374 Nr: 4629-28.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE ALMEIDA MANSO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ANTONIO BARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB/MT 4284

 Código nº 351374 I. Da preliminar de intempestividade dos embargos: não 

merece prosperar a alegação de intempestividade dos embargos de 

terceiro, haja vista que o prazo para a sua oposição passa a fluir a partir 

da autorização de expedição de alvará em favor do credor. Nesse 

sentido(...). No caso dos autos, tal autorização ainda não foi concedida. 

Deste modo, rejeito a preliminar de intempestividade. No mais, verifico que 

estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições 
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da ação. Ademais, as partes são legítimas e estão representadas. Assim, 

não havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e 

fixo o seguinte ponto controvertido: se a dívida que originou a ação de 

execução em apenso foi em benefício exclusivo do executado, não 

beneficiando a embargante.Intimem-se as partes a manifestarem se 

pretendem o julgamento antecipado da lide ou se tem interesse na 

produção de prova, especificando-as e indicando-as com objetividade, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158992 Nr: 6266-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRASUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:102.041SP

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 216), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

211/212.

Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 1830-56.2012.811.0015

 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: JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 229/230. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1830-56.2012.811.0015– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOSÉ 

MARONEZZI em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, ante a 

revogação da assistência judiciária pelo tribunal, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266124 Nr: 7156-55.2016.811.0015

 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: MOREIRA DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:34720-GO

 Concedo a liminar pretendida, determinando a imediata busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, devendo 

o sr. Oficial de justiça proceder à vistoria do veículo, descrevendo 

minuciosamente o estado e as condições do veículo no momento da 

apreensão e promovendo a sua avaliação. Tendo em vista a existência de 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil 

de 2015, devendo a parte requerente arcar com 20% e a parte requerida 

com 80% das aludidas verbas.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, aguarde-se pela instauração da liquidação de sentença, pelo 

prazo de quinze dias. Não havendo, requerimento, pagas as custas, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92035 Nr: 9423-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DE PAULA FREITAS 

PIERAZZO - OAB:99706/MT

 Defiro o pedido de fls. 201, para o fim de determinar a pesquisa, junto ao 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158802 Nr: 6039-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Diante do falecimento do exequente JORGE DOS SANTOS SILVA, 

atestado pela certidão de óbito de fls. 245 e, estando preenchido os 

requisitos dos artigos 687 e 688, inciso II, ambos do CPC, defiro a 

sucessão processual. Anote-se na D.R.A.

Manifeste-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227606 Nr: 4203-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT

 Código nº 227606

Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 215), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

208/209, independentemente da lavratura do termo de penhora, nos 

termos do art. 854, §5º, do CPC. Determino à instituição financeira 

depositária que transfira o valor bloqueado via Bacenjud para a conta 

única do Poder Judiciário.

 Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação e, após, certificado, 

intime-se o exequente a se manifestar, em dez dias.

 Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 8670-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZKP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP(SOLUSHOP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANE MARCELLE DOS SANTOS 

BIEN - OAB:OAB/SP 211.999, MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 223.797

 Ante o requerimento de fls. 143, deve o exequente instaurar o devido 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em apartado, 

providenciando a distribuição e o recolhimento das custas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7252-51.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CV-CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 197/199, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. 

Oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado ÁGUIA TRATORPEÇAS LTDA – CNPJ n° 

06.150.761/0001-06, em seus cadastros.

Após, permaneçam os autos suspensos pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117635 Nr: 9965-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:PR-5.301, WILSON CLAUDIO DA SILVA - OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado da penhora online do valor de R$ 454,24 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

realizada em 28/06/2012 (fls. 70/71); bem como da restrição do veículo 

“Honda/C100 Biz ES, placa: JZR-3765", conforme extrato do renajud de 

fls. 72. Conste que não havendo impugnação à penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, o valor bloqueado será transferido ao exequente. 

Observe-se o endereço em que o executado foi citado (fls. 49).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122480 Nr: 1642-34.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON, 

LORENCON E SILVA LTDA, SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Cumpra-se a decisão de fls.175, parágrafo 2º.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123276 Nr: 2464-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - OAB:21684/O, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Indefiro o pedido de fls. 118/119, ante a ausência de respaldo legal. 

Assim, com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço do executado ARI TOMAZINE - CPF nº 698.484.811-72, através 

do sistema INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 81. Não localizado endereço, cite-se o executado, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 10463-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 138.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

10463-22.2013.811.0015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida 

por BANCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de 

LAZZAROTTO E CIA LTDA – ME.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 5824-05.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO TRIERWEILER, NEVALDIR 

GRAF, MEIRE APARECIDA PARPAIOLI TRIERWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:OAB/MT 3.530-A

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A em face de NEVALDIR GRAF, CELSO ANTÔNIO TRIERWEILER e MEIRE 

APARECIDA PARPIOLI TRIERWEILER.

Recebida a inicial, o executado Nevaldir Graf foi devidamente citado (fls. 

31). Os executados Celso Antônio Trierweiler e Meire Aparecida Parpoioli 

Trierweiler foram citados por edital (fls. 54/55).

 Às fls. 23/28 o executado Nevaldir Graf, ofereceu um imóvel para 
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penhora, na qual o exequente concordou. Entretanto, a parte autora 

informou o desinteresse na penhora, tendo em vista o difícil acesso para 

localização da área (fls. 205/210).

Desta forma, a parte autora requereu a penhora online. Às fls. 228/232, foi 

realizado o bloqueio de valores nas contas dos executados Celso Antônio 

Trierweiler e Meire Aparecida Parpoioli Trierweiler, sendo desconstituída a 

penhora do valor encontrado nas contas da executada Meire Aparecida 

Parpoioli Trierweiler, ante a impenhorabilidade de valores em conta 

poupança.

 O exequente se manifestou às fls. 263, informando que houve 

composição entre as partes, requerendo a extinção do feito.

 Às fls. 264, o executado Celso Antônio Trierweiler, requereu o 

desbloqueio dos valores bloqueados em suas contas.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso III, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Determino o desbloqueio do valor bloqueado às fls. 230.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 10084-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO, 

RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 Defiro a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três 

últimas declarações de imposto de renda dos executados.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109117 Nr: 1437-39.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI DESIGN CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Considerando que foram realizadas diversas diligências em busca de 

bens para penhorar em nome da empresa, e todas restaram infrutíferas, 

ante a não localização da empresa, defiro o pedido de fls. 134/135. 

Intime-se a empresa executada através de seus advogados, para informar 

endereço atualizado da empresa; bem como, que indique bens a penhora, 

sob pena de incidência da multa do 774, V, parágrafo único, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33128 Nr: 3948-20.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 180, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar planilha de débito atualizada, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 43409 Nr: 8208-09.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA, BENSOU WOODY 

INDRUSTRIAL E COMERCIAL DE MADEIREIRA LTDA - ME, IVANIA BENEDIT 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Ante a ausência de pagamento do débito diante da certidão de fls. 130, 

defiro o pedido de fls. 160/161 de emissão de certidão de dívida judicial 

para o protesto de sentença líquida, na forma do art. 517 do CPC.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 8134-86.2003.811.0015

 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: LOURINALDO MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LEDOCIR ANHOLETO, para devolução dos 

autos nº 8134-86.2003.811.0015, Protocolo 57893, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 27656 Nr: 5654-72.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESTINA AP. DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfazer o crédito exequendo, intimando o devedor e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 

841 do CPC, observando os endereços da citação (fls. 14).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252219 Nr: 19460-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.V. Mota & CIA Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Verifico que a sentença de fls. 60/65, reconheceu a irregularidade da 
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representação processual da embargada. Assim, a intimação da empresa 

F.V. Mota e Cia Ltda deve ser feita pessoalmente.

Cumpra-se a decisão de fls. 73, em termos, intimando a embargada 

pessoalmente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362037 Nr: 11520-65.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR TERRES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 INTIMAÇÃO da EMBARGADA para que em quinze dias especifique as 

provas que pretende produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou diga se pretende o julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365691 Nr: 13893-69.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANA LIVRADA ROMEIRA MOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 INTIMO o EMBARGADO para que em quinze dias especifique as provas 

que pretende produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se 

pretende o julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198075 Nr: 1064-32.2014.811.0015

 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: THIAGO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 218 a 222 foi 

interposto no prazo de Lei.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a REQUERIDA para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126629 Nr: 5843-69.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 

OAB/SP

 INTIMAÇÃO das PARTES para manifestarem em quinze dias sobre laudo 

pericial de fls. 242 a 253.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93730 Nr: 764-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILCENO CALEFFI, 

para devolução dos autos nº 764-80.2008.811.0015, Protocolo 93730, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

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

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

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

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

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002819-69.2017.8.11.0015 A recuperanda pretende 

a redesignação da assembleia geral de credores, aduzindo que seus 

advogados tem assembleia designada para a mesma data em processo 

judicial que tramita em outra Comarca (Id n.º 28587305). DECIDO: Verifico 

que não foi comprovado que os advogados tenham sido intimados da data 

da assembleia em data anterior à intimação ocorrida neste processo. Além 

disso, não se pode olvidar que o administrador judicial designou a 

assembleia para o período indicado pela própria recuperanda. Apesar 

disso e tendo em vista que ainda não houve a publicação do edital, não 

vejo prejuízo em deferir o pedido e redesignar o ato, desde que para data 

próxima, de modo a propiciar a presença de seus advogados na 

assembleia. Entretanto, a pretensão de que este juízo consulte os 

advogados antes de agendar uma nova data, além de procrastinar 
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indevidamente o feito, impõe que o juízo se submeta à agenda da parte e 

de seus causidicos, o que não encontra respaldo algum, já que incumbe à 

banca de advogados que representa a parte se cercar de meios para 

prestar assessoria jurídica nas inúmeras ações de recuperação judicial 

que voluntariamente patrocina. Feitas tais considerações, hei por bem 

redesignar a assembleia geral de credores para o dia 19/03/2020, às 09h, 

em primeira convocação e para o dia 26/03/2020, às 09h, para segunda 

convocação. Expeça-se o competente edital, devendo a recuperanda 

promover a sua publicação do edital no órgão oficial e em jornais de 

grande circulação, contendo todas as informações necessárias à 

publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação 

deste decisum. Intimem-se a recuperanda, o administrador judicial e os 

credores. Notifique-se o Ministério Público.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011868-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011868-37.2017.8.11.0015 Verifico que foi determinada 

a perícia nos equipamentos e eletroeletrônicos, a fim de aferir o nexo 

causal entre o dano e suposto evento ocorrido por conta de ato da 

concessionária, de modo que o trabalho técnico a ser desenvolvido, 

embora não ostentando elevado grau de complexidade, será elaborado 

por profissional qualificado, que deverá se utilizar de recursos de ordem 

material e intelectual para realizar o trabalho. Assim, o valor dos 

honorários pericial apresentados pelo perito de R$2.420,00 (dois mil 

quatrocentos e vinte reais) é compatível com o trabalho a ser 

desempenhado. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Honorários 

Periciais. Perícia de Engenharia. Recurso provido em parte. 1. Os 

honorários do perito devem ser fixados de forma a remunerar o trabalho a 

ser realizado pelo profissional. Não podem ser fixados em valores 

excessivos, sob pena de enriquecimento sem causa, ou muito reduzido, a 

ponto de não compensá-lo pelo trabalho realizado. [...]. (TJ-RJ - AI: 

00500067920188190000, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS 

RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 18/06/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL)” Desse modo, indefiro a impugnação do valor dos 

honorários periciais, tendo em vista que a remuneração do perito deve ser 

fixada em valores razoáveis, de acordo com a natureza e a complexidade 

do trabalho realizado. Intime-se o requerido para depositar o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o local em que se encontram os 

aparelhos danificados para realização da perícia. Após, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 15784380.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000046-46.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. tf

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-60.2020.8.11.0015

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:

MARILZA BARBOZA LOSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000058-60.2020.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de MARILZA BARBOZA LOSS. No Id. 

28121564, a parte autora pugnou pela desistência da ação, antes mesmo 

do seu recebimento. 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 autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000420-62.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ademais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

28/05/2020, à 16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver auto composição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. tf

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HESTELINA CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000639-75.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade 

na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso 

I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em 

vista que a parte requerente informa não ter interesse na audiência de 

conciliação (ID: 26689760), bem como considerando que existem inúmeros 

processos semelhantes a este e que é improvável o acordo nesta fase, 

recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos termos da ação, 

cientificando-o de que poderá apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, deverá, no prazo da 

contestação, apresentar o contrato referido na inicial, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HESTELINA CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000634-53.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade 

na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso 

I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em 

vista que a parte requerente informa não ter interesse na audiência de 

conciliação (ID: 26689760), bem como considerando que existem inúmeros 

processos semelhantes a este e que é improvável o acordo nesta fase, 

recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos termos da ação, 

cientificando-o de que poderá apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, deverá, no prazo da 

contestação, apresentar o contrato referido na inicial, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000613-77.2020.8.11.0015 Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte requerente informa 

não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 26725850), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000492-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000492-49.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Após, cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 

da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de 

Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial. No mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da 

obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais 

(artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não 

houver pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 
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constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado de citação em mandado executivo. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011930-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA LUCIANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1011930-09.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILOCA BEILKE BAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000598-11.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 20395820), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-71.2020.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000594-71.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 20395820), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000394-64.2020.8.11.0015 1- Primeiramente, 

sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. 2- Ademais, cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 3-Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 4-Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 5-Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 6-Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 7-Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. tf
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012280-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR BUONO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1012280-94.2019.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009350-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

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

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VERCOZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1009350-74.2017.8.11.0015 Defiro a 

substituição processual de Id. 22676393, uma vez que os documentos 

apresentados no Id. 25834195 comprovam a cessão de direitos havida 

entre os cedentes BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e a cessionária OMNI Banco S/A. Anote-se na D.R.A. 

Intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, indicando o 

endereço do bem a ser apreendido, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. tf

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005360-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS OAB - PR92315 (ADVOGADO(A))

AMANDA CORREIA RIBEIRO OAB - PR88893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. F. Q. (REU)

F. G. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA FERREIRA OAB - 045.032.099-57 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1005360-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 

CLAUDINEI QUESSADA RÉU: PEDRO HENRIQUE FERREIRA QUESSADA, 

FELIPPE GABRIEL FERREIRA REPRESENTANTE: MONICA CRISTINA 

FERREIRA Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não 

houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a 

parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além de verba advocatícia, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

ficando referida obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. SINOP, 19 de novembro de 2019. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000063-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVESKI VILALVA (REQUERENTE)

GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA (REQUERENTE)

WALLACE OLIVESKI VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILSE OLIVESKI QUARESMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

AMARILSE OLIVESKI QUARESMA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000063-82.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA, WALLACE OLIVESKI VILALVA, 

WENDELL OLIVESKI VILALVA INVENTARIADO: AMARILSE OLIVESKI 

QUARESMA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar ao feito o comprovante do recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 2. Somente se 

cumprido o item retro, nomeio inventariante o(a) requerente, 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 660, I do CPC. 

3. Intime-se o(a) inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar 

ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, 

apresentar plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos 

termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, 

observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos 

referidos bens, para fins de partilha, caso já não tenha sido realizado. 4. 

Anoto, ainda, que havendo herdeiros casados, indispensável a outorga 

uxória, inclusive com a juntada de procuração dos cônjuges, porquanto a 

partilha amigável possui caráter negocial. 5. Oficie-se ao INSS requisitando 

informações, no prazo de dez (10) dias, acerca de eventual resíduo de 

benefício previdenciário deixado pelo(a) “de cujus”. O ofício deverá ser 

instruído com dados essenciais dos(a) “de cujus” (RG, CPF, data de 

nascimento, nome da mãe, pai etc). 6. Oficie-se, ainda, à agência bancária 

indicada na inicial solicitando informações, no prazo de dez (10) dias, 

s o b r e  o  s a l d o  b a n c á r i o /  r e s í d u o  d e  b e n e f í c i o 

previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta dos(a) “de cujus”. 7. 

Com as respostas, renove-se vistas para inventariante, no prazo de 10 

dias. 8. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 28 de janeiro de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015621-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DAYANE EVAS FRANCA (INVENTARIANTE)

IEDA EVAS FRANCA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS EVAS FRANCA (REQUERENTE)

LUCIANO EVAS FRANCA (REQUERENTE)

EMILIO EVAS FRANCA (REQUERENTE)

RAMAO PAULO EVAS FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA EVAS FRANCA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1015621-31.2019.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: DAYANE EVAS FRANCA REQUERENTE: LUCIANO EVAS 

FRANCA, EMILIO EVAS FRANCA, RAMAO PAULO EVAS FRANCA, IEDA 

EVAS FRANCA, LUIZ CARLOS EVAS FRANCA DE CUJUS: MADALENA 

EVAS FRANCA Vistos. 1. Nomeio inventariante o(a) requerente, 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 660, I do CPC. 

2. Intime-se o(a) inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar 

ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, 

apresentar plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos 

termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, 

observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos 

referidos bens, para fins de partilha, caso já não tenha sido apresentado, 

bem como acostar ao feito a certidão de óbito da herdeira Eleida Evas 

França. 3. Anoto, ainda, que havendo herdeiros casados, indispensável a 

outorga uxória, inclusive com a juntada de procuração dos cônjuges, 

porquanto a partilha amigável possui caráter negocial. 4. Se houver caso 

de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada na pessoa do 

advogado para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e quando houver 

instrumento público de mandato, pode a subscrição do termo ser feita pelo 

procurador, forte no artigo 1.806 do Código Civil. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 23 de janeiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112914 Nr: 5139-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Vistos em correição.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 383/385 dos autos.

2. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 3. Custas e honorários nos termos do acordo.

4. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive formal de partilha com relação ao(s) bem(ns) 

e dívida(s) partilhado(s).

5. Após, arquive-se.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 130100 Nr: 9315-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 dias, manifestar se 

possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, 

celebrada entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos 

herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do 

CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha.

2. Não havendo interesse na conversão, deverá o inventariante, no prazo 

supra fixado, apresentar as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal e, em igual prazo, manifestar-se acerca da impugnação de f. 

101.

3. Após, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 158236 Nr: 5409-46.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISF, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON LÚCIO DE OLIVEIRA - 

ESTAGIÁRIO - OAB:18731/E, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721

 Diante do exposto, ACOLHO em parte a justificativa apresentada e 

determino a intimação da parte exequente para apresentar, em cinco dias, 

cálculo atualizado e discriminado do valor do débito, desconsiderando os 

gastos que não sejam de fato oriundos de farmácia, dentista e escola, sob 

pena de extinção da presente fase processual.Após, em consonância de 

parte parecer Ministerial de fl. 135, intime-se o executado, na forma do 

artigo 513, § 2º do CPC para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

caso a parte exequente não esteja assistida pela Defensoria Pública, além 

da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, com os acréscimos 

correspondentes (multa e honorários), intimando-se o executado de 

imediato do teor do respectivo auto. Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, 

o prazo de 15 dias para que o executado apresente sua impugnação (art. 

525, CPC), podendo a parte exequente requerer à serventia, desde logo, a 

expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do 

CPC, ou requerer ao juiz a inclusão do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC.Após, vista ao 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114905 Nr: 7811-71.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES BORDIM MESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MESCH - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui 

interesse na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento 

sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e 

os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como 

atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha.2. Não havendo 

interesse na conversão, no prazo supra assinalado, deverá a 

inventariante acostar ao feito as certidões negativas das Fazendas 
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Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal.3. Cite(m)-se, após, o cônjuge/companheiro(a), se for o caso, os 

herdeiros não representados, os legatários, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, testamento por cumprir ou Fundação por 

velar, o testamenteiro, se o finado deixou testamento, bem como a 

Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente.4. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633) (...), 

intimando-se o(a) inventariante para prestá-las, inclusive retificando o 

valor atribuído à causa e procedendo com os recolhimentos das custas e 

taxas complementares.5. Após as últimas declarações, digam as partes, 

em quinze (15) dias (CPC, art. 637).6. Se concordes, ao cálculo e digam 

todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública 

(CPC, art. 638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.7. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). . (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 324183 Nr: 5750-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSP, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA 

ORNAGHI - OAB:MT 20704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a satisfação da obrigação, conforme demonstram os 

documentos de f. 16-18, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 242502 Nr: 13661-96.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHDJD, ACDJD, ILDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adonis fernando viegas 

marcondes - OAB:21061

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada pelo 

executado às fls. 49/55 e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Erivaldo da Silva, pelo prazo de 03 (três) meses ou até que 

efetue o pagamento integral da obrigação. Após, expeça-se o mandado de 

prisão, que poderá ser suspenso em caso de pagamento da totalidade da 

obrigação, acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da 

execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação de trato 

sucessivo.Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de 

Títulos desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo 

Civil.Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado 

e o dirigente do estabelecimento penal observarem que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 170459 Nr: 5516-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF, ABF, APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a adjudicação do bem arrolado para o(a) 

cessionário(a) LUZIA SOLANGE MIRANDA, com fundamento no que 

dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, mantendo-se a cadeia 

dominial correspondente que estabelece como cedentes os herdeiros 

correspectivos.3.1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do 

artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, lavre-se o 

formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, em seguida, 

expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas municipal, 

estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do artigo 

659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas as 

deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 275104 Nr: 13153-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF, GBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:MT/16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

1. Encerrada a prestação jurisdicional (f. 111-112), e tendo-se em vista 

que a parte desistiu dos pedidos formulados após a prolação da sentença 

(f. 113, 136-137 e 139), arquive-se o feito, com as baixas e anotações de 

estilo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 244814 Nr: 14969-70.2015.811.0015

 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: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC, BRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.1. Em atenção ao pedido Ministerial de f. 84/85, bem como, 

considerando a necessidade de se priorizar a citação pessoal, 

proceda-se a localização do endereço da parte requerida José Luiz 

Cordeiro, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados e SIEL. 2. Assim que 

informado o novo endereço, expeça-se novo mandado de citação, para 

que a parte ré compareça à audiência abaixo.2.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para 16 de junho de 2020, às 14:00 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.2.2. 

Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.2.3. 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.2.4. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.2.5. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
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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.2.6. 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.2.7. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.3. Sem prejuízo, cite-se o(a) réu(ré) José 

Luiz Cordeiro, por edital, com prazo de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 6215 Nr: 632-48.1993.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDES SALETE KUNZE, RODOLFO WALTER KUNZE 

JUNIOR, ANDIELLE SALETE KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WALTER KUNZE (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADECLECY FERREIRA MARQUES 

JUNIOR - OAB:MT - 4.105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY FERREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:MT - 4.105/O

 Vistos.

1. Defiro conforme requerido às f. 226/227.

2. Expeça-se o necessário.

3. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 179399 Nr: 164-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADF, CCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Siliane Luz Fernandes 

- OAB:13.121-A, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 Vistos.

1. Forte nos artigos 3º, § 3º e 139, V, ambos do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 18/03/2020, às 16h30min. Intimem-se as partes 

na pessoa de seus advogadosos.

2. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição 

de representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC).

3. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será 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 (art. 334, § 8º, do CPC).

4. Ainda, tendo em vista a expressa concordância da parte exequente, 

proceda-se com a baixa junto ao sistema Renajud dos veículos 

Hyundai/HB20s e Pajero Sport (f. 307).

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113719 Nr: 6355-86.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTJDS, FIJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,:

MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(97)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115687 Nr: 8362-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, vir 

até esta secretaria para desentranhar os documentos que entender 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201670 Nr: 4246-26.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRMA, VHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, 

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,:

MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(77)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 13720-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR, MRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de 15(quinze) dias para a parte 

REQUERIDA realizasse a quitação do débito.

IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca do(a/s) 

Certidão do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos 

a(s) Fl(s).(64)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165561 Nr: 407-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:OAB/MT 13.894

 IMPULSIONO OS AUTOS, para proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, 

por meio do(a) advogado(a) constituído(a), para que querendo e no prazo 

de 5( cinco) dias, proceda o recolhimento e comprovação das custas ( 

nos autos 1005603-55.2019.8.11.0045 da 3ª Vara de Lucas do Rio Verde) 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para intimação da 

testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169305 Nr: 4317-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DOFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GONZATTI RIBEIRO - 

OAB:OAB-MT 25790/O, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4.367-MT, 

THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gentil Vieira Cardoso - 

OAB:107281/MG

 Impulsiono os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,:

MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(76v)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335264 Nr: 12977-69.2018.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR, MRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca do(a/s) 

Despacho que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(30)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276636 Nr: 14047-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBA, JLAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de 15(quinze) dias para a parte 

REQUERIDA realizasse a quitação do débito, razão pela qual, IMPULSIONO 

os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo 

para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 

3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(54)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244639 Nr: 14849-27.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM, LRMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar em relação a certidão do oficial de justiça de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156316 Nr: 3419-20.2011.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, 

nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,:

MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(60)

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183033 Nr: 4017-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFH, KFH, APFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o decurso do prazo para a comprovação do pagamento 

do débito pela parte requerida transcorreu "in albis", caso em para 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio do(a,s) advogado(a,s) 

constituído(a,s), para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196631 Nr: 18355-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(46) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

 Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

6ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002208-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

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 Número do Processo Referência: 

1002208-53.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:DEMILCE DOMINGAS DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003129-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEU SABOIA LEITE (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Sinop- MT, 26 de julho de 2017 O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, apresente 

contrarrazões ao Recurso Id. 8779915, no prazo Legal. Processo: 

1003129-12.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

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

SABOIA LEITE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003129-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEU SABOIA LEITE (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

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 Número do Processo Referência: 

1003129-12.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:ADINEU SABOIA LEITE 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, 

manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA 

DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005227-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

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 Número do Processo Referência: 

1005227-33.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO:CLEIA PIRES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003288-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AISSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (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 Número do Processo Referência: 

1003288-52.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:MARIA SOCORRO AISSA 

POLO PASSIVO:INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP e outros Senhor: 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado pelo requerido. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1013566-10.2019.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 114.506,66 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:FLAVIA LUCIA BITTAR 

GONCALVES POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002942-14.2019.4.01.3603

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CHRYSTINA WOHNRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 1002942-14.2019.4.01.3603 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:RENATA CHRYSTINA WOHNRATH POLO PASSIVO:INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003436-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI GONZAGA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1003436-63.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:NOELI GONZAGA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004960-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS LIMA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1004960-61.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:DOMINGOS LIMA 

DANTAS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013560-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ROGERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1013560-03.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 105.849,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ANGELA MARIA ROGERIO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002563-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 Número do Processo Referência: 

1002563-63.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:FAGNER DA SILVA 

PINHEIRO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, apresentado pelo requerido. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005745-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Processo nº1005745-23.2017.8.11.0015 

Município de Sinop, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

movido por , igualmente qualificada, por meio da Assistente Jurídica que a 

presente subscreve, conforme inclusa Portaria de Nomeação, vem, 

tempestiva[1] e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 

base no artigo 535, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, consoante os 

substratos jurídicos a seguir exposados: I. DA SÍNTESE FÁTICA E 

PROCESSUAL. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face 

do Município de Sinop, por meio da qual alega-se a aprovação no 

Concurso Público. Referida ação possui como causa de pedir a 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV), o que 

decorreu do advento da Lei nº 8.880/94. Os pedidos autorais foram 

julgados procedentes, tendo sido o Município de Sinop condenado. Em 

sede de reexame necessário, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

retificou parcialmente a sentença O v. Acórdão transitou em julgado, tendo 

a Exequente requisitado o Cumprimento de Sentença. É o relato do 

necessário. Em que pese os fundamentos e valores destacados pela 

Exequente em seu pedido de Cumprimento de Sentença, constata-se que 

a obrigação é inexigível e, ainda, que é executada em excesso, consoante 

os fundamentos a seguir delineados. II. DO CABIMENTO DA PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consoante infere-se do 

artigo 535, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, caberá Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença fundada na “inexigibilidade da obrigação” e 

no “excesso de execução”. Nesse viés, em atento perlustro aos autos, 

constata-se que a liquidação da obrigação de pagar fixada em sentença 

deverá ser realizada por arbitramento, o que torna a obrigação ora 

executada inexigível. Além disso, o período computado nos cálculos 
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apresentados pela Exequente ultrapassa os limites fixados em sentença, o 

que representa flagrante excesso de execução. Logo, perfeitamente 

cabível a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. III. DA 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 3.1. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 

O hodierno Código de Processo Civil, em seu artigo 509, instituiu duas 

espécies de liquidação de sentença, quais sejam: (i) por arbitramento e (ii) 

pelo procedimento comum; sendo que, na hipótese de a apuração do valor 

necessitar de apenas cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde 

logo, o cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2º). Em relação à 

liquidação por arbitramento, o artigo 509, inciso I, do CPC, preceitua que 

poderá ser realizada em três hipóteses, quais sejam: determinação na 

sentença; acordo entre as partes; quando o exigir a natureza do objeto da 

liquidação. A determinação na sentença ocorrerá sempre que o Juiz 

entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da 

realização de uma perícia; sendo que, ao perito, não será permitido o 

enfrentamento de fatos novos - hipótese de liquidação pelo procedimento 

comum. Portanto, a liquidação por arbitramento será realizada quando não 

forem necessárias a alegação e a prova de fato novo, bastando a 

realização de uma prova pericial a respeito dos fatos já estabelecidos na 

sentença ilíquida, o que não retira do perito a faculdade em ouvir 

testemunhas e exigir novos documentos, conforme assegurado no artigo 

473, § 3º, do CPC. Nessa conjuntura, verifica-se que a r. Sentença a qual 

a Exequente pretende o cumprimento determina que a liquidação será 

realizada por arbitramento, conforme consignado no dispositivo decisório, 

in verbis: 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". Outrossim, a necessidade de adoção do procedimento de 

liquidação por arbitramento fora ratificada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado em sede de reexame necessário, conclusão que se extrai do 

seguinte excerto “retifica-se a sentença apenas para estabelecer que os 

índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, 

observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os demais 

termos”. Em lucubração aos autos, constata-se que a adoção do 

procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de 

submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto será 

necessária a apuração da existência de eventual perda salarial e o real 

percentual devido. Desse modo, diante das peculiaridades do caso sub 

examine e, por conseguinte, a necessidade de enfrentando de matérias 

técnicas contábeis, a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a 

aplicação do percentual máximo fixado em sentença - o que representa 

patente enriquecimento ilícito da Exequente e prejuízo ao erário público 

desta Fazenda Pública Municipal - não é apta à liquidação da sentença. Ao 

adentrar nos pressupostos de exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa, importante ressaltar a previsão contida no artigo 783 do CPC, a qual 

preceitua que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título de obrigação certa, líquida e exigível. Referido dispositivo, 

analogamente aplicado aos títulos executivos judiciais, determina que a 

obrigação deverá ser certa, líquida e exigível - pressupostos que não são 

vistos na obrigação telada, ao passo em que lhe falta liquidez e, por 

conseguinte, exigibilidade. Nessa conjuntura, deveria a Exequente ter 

apresentado mero peticionamento requerendo o início da liquidação por 

arbitramento, prosseguindo-se como incidente processual, conforme 

regulamentado no artigo 510 do CPC. Desse modo, por ser inexigível a 

obrigação requestada - ainda não liquidada - esta Fazenda Pública 

Municipal pugna para que seja rejeitado o pedido de Cumprimento de 

Sentença aventado pela Exequente e, por conseguinte, seja dado início à 

liquidação da sentença por arbitramento, conforme preceituado no artigo 

509, inciso I, e artigo 510, ambos do CPC. 3.2. DO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. Conforme fixado na r. Sentença, esta Fazenda Pública 

Municipal foi condenada ao cumprimento das seguintes obrigações: (i) 

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”; (ii) 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 - retificada pelo v. 

Acórdão de ID nº 20115391, nos seguintes termos: “a sentença apenas 

para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação 

de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os 

demais termos” (iii) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; (iv) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem 

como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Em atenta análise aos termos fixados no 

título judicial exequendo, verifica-se que a obrigação de pagar quantia 

certa imposta ao Município de Sinop possui as seguintes características: 

(i) a diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve obedecer o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); (ii) a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração; (iii) o termo inicial deve corresponder aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da demanda; (iv) o termo final deve ser a data 

em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais. No 

entanto, ao promover o cumprimento de obrigação inexigível, a Exequente 

não observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) 

aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença. A aplicação do 

percentual máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

decorre da ausência de capacidade técnica contábil da Exequente, 

representada por seu procurador, para aferir a existência de eventual 

perda salarial, assim como o real percentual devido, o que justamente 

ensejou a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento. 

Ademais, o cômputo do percentual máximo em todo o período enseja 

ululante enriquecimento ilícito da Exequente e gravoso e irreparável 

prejuízo ao erário público do Município de Sinop-MT, uma vez que 

representa valor flagrantemente excessivo. Outrossim, em relação ao 

termo final da incorporação, importante ressaltar que, conforme é 

cristalino, a defasagem remuneratória ceifou-se com a reestruturação da 

carreira dos servidores municipais, o que fora realizado através da 

promulgação da Lei nº 1.604/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. 

Referida legislação fora publicada em 21.12.2012, data que deve ser 

considerada como termo ad quem da incorporação da URV à remuneração 

da Exequente. Ademais, somente é possível a prorrogação do referido 

período caso seja atestado pelo perito judicial que, mesmo com a 

reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, subsiste 

significativa defasagem - o que reforça a necessidade de liquidação por 

arbitramento. A limitação temporal da incorporação do URV decorrente da 

recomposição dos vencimentos pela reestruturação da carreira é 

entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

verifica-se no precedente abaixo transcrito: "PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. SÚMULA 

83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem de ação visando à 

aplicação da URV aos proventos dos autores da forma como determina o 

artigo 22 da Lei federal 8880/1994 e o Decreto 1066/94, com a aplicação 

do índice da URV vigente em 1º.3.1994. A sentença julgou improcedente a 

ação, fulminada pela decadência. O acórdão manteve a improcedência da 

ação em virtude da reestruturação da carreira dos autores. 2. O acórdão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 263 de 530



recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ de que a 

reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial 

da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis 

prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 3. 

"Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 

embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão 

da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, 

cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". 

(REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19.12.2017). 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1787927/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, 

DJe 29/05/2019) Logo, evidente o excesso de execução telado. Logo, é 

nítido o excesso de execução ora apontado, o que revela a estrita 

procedência da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. IV. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer: a) o 

recebimento da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos alhures delineados; b) a intimação da Impugnada para que, caso 

deseje, responda à presente Impugnação; c) ao final, seja dada a TOTAL 

PROCEDÊNCIA aos pedidos aviados, a fim de que seja reconhecida a 

inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de 

execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados 

por Vossa Excelência. Termos em que, Pede deferimento. Sinop-MT, 02 de 

Fevereiro de 2020. ELIANA MACIEL ESCOBAR Assistente Jurídica – 

OAB/MT 16.695 [1] Nos termos do artigo 535, a Fazenda Pública, após 

intimada, possui o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003299-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MARINHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Processo nº1003299-81.2016.8.11.0015 

Município de Sinop, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

movido por , igualmente qualificada, por meio da Assistente Jurídica que a 

presente subscreve, conforme inclusa Portaria de Nomeação, vem, 

tempestiva[1] e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 

base no artigo 535, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, consoante os 

substratos jurídicos a seguir exposados: I. DA SÍNTESE FÁTICA E 

PROCESSUAL. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face 

do Município de Sinop, por meio da qual alega-se a aprovação no 

Concurso Público. Referida ação possui como causa de pedir a 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV), o que 

decorreu do advento da Lei nº 8.880/94. Os pedidos autorais foram 

julgados procedentes, tendo sido o Município de Sinop condenado. Em 

sede de reexame necessário, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

retificou parcialmente a sentença O v. Acórdão transitou em julgado, tendo 

a Exequente requisitado o Cumprimento de Sentença. É o relato do 

necessário. Em que pese os fundamentos e valores destacados pela 

Exequente em seu pedido de Cumprimento de Sentença, constata-se que 

a obrigação é inexigível e, ainda, que é executada em excesso, consoante 

os fundamentos a seguir delineados. II. DO CABIMENTO DA PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consoante infere-se do 

artigo 535, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, caberá Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença fundada na “inexigibilidade da obrigação” e 

no “excesso de execução”. Nesse viés, em atento perlustro aos autos, 

constata-se que a liquidação da obrigação de pagar fixada em sentença 

deverá ser realizada por arbitramento, o que torna a obrigação ora 

executada inexigível. Além disso, o período computado nos cálculos 

apresentados pela Exequente ultrapassa os limites fixados em sentença, o 

que representa flagrante excesso de execução. Logo, perfeitamente 

cabível a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. III. DA 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 3.1. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 

O hodierno Código de Processo Civil, em seu artigo 509, instituiu duas 

espécies de liquidação de sentença, quais sejam: (i) por arbitramento e (ii) 

pelo procedimento comum; sendo que, na hipótese de a apuração do valor 

necessitar de apenas cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde 

logo, o cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2º). Em relação à 

liquidação por arbitramento, o artigo 509, inciso I, do CPC, preceitua que 

poderá ser realizada em três hipóteses, quais sejam: determinação na 

sentença; acordo entre as partes; quando o exigir a natureza do objeto da 

liquidação. A determinação na sentença ocorrerá sempre que o Juiz 

entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da 

realização de uma perícia; sendo que, ao perito, não será permitido o 

enfrentamento de fatos novos - hipótese de liquidação pelo procedimento 

comum. Portanto, a liquidação por arbitramento será realizada quando não 

forem necessárias a alegação e a prova de fato novo, bastando a 

realização de uma prova pericial a respeito dos fatos já estabelecidos na 

sentença ilíquida, o que não retira do perito a faculdade em ouvir 

testemunhas e exigir novos documentos, conforme assegurado no artigo 

473, § 3º, do CPC. Nessa conjuntura, verifica-se que a r. Sentença a qual 

a Exequente pretende o cumprimento determina que a liquidação será 

realizada por arbitramento, conforme consignado no dispositivo decisório, 

in verbis: 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". Outrossim, a necessidade de adoção do procedimento de 

liquidação por arbitramento fora ratificada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado em sede de reexame necessário, conclusão que se extrai do 

seguinte excerto “retifica-se a sentença apenas para estabelecer que os 

índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, 

observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os demais 

termos”. Em lucubração aos autos, constata-se que a adoção do 

procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de 

submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto será 

necessária a apuração da existência de eventual perda salarial e o real 

percentual devido. Desse modo, diante das peculiaridades do caso sub 

examine e, por conseguinte, a necessidade de enfrentando de matérias 

técnicas contábeis, a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a 

aplicação do percentual máximo fixado em sentença - o que representa 

patente enriquecimento ilícito da Exequente e prejuízo ao erário público 

desta Fazenda Pública Municipal - não é apta à liquidação da sentença. Ao 

adentrar nos pressupostos de exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa, importante ressaltar a previsão contida no artigo 783 do CPC, a qual 

preceitua que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título de obrigação certa, líquida e exigível. Referido dispositivo, 

analogamente aplicado aos títulos executivos judiciais, determina que a 

obrigação deverá ser certa, líquida e exigível - pressupostos que não são 

vistos na obrigação telada, ao passo em que lhe falta liquidez e, por 

conseguinte, exigibilidade. Nessa conjuntura, deveria a Exequente ter 

apresentado mero peticionamento requerendo o início da liquidação por 

arbitramento, prosseguindo-se como incidente processual, conforme 

regulamentado no artigo 510 do CPC. Desse modo, por ser inexigível a 

obrigação requestada - ainda não liquidada - esta Fazenda Pública 

Municipal pugna para que seja rejeitado o pedido de Cumprimento de 

Sentença aventado pela Exequente e, por conseguinte, seja dado início à 

liquidação da sentença por arbitramento, conforme preceituado no artigo 
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509, inciso I, e artigo 510, ambos do CPC. 3.2. DO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. Conforme fixado na r. Sentença, esta Fazenda Pública 

Municipal foi condenada ao cumprimento das seguintes obrigações: (i) 

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”; (ii) 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 - retificada pelo v. 

Acórdão de ID nº 20115391, nos seguintes termos: “a sentença apenas 

para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação 

de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os 

demais termos” (iii) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; (iv) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem 

como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Em atenta análise aos termos fixados no 

título judicial exequendo, verifica-se que a obrigação de pagar quantia 

certa imposta ao Município de Sinop possui as seguintes características: 

(i) a diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve obedecer o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); (ii) a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração; (iii) o termo inicial deve corresponder aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da demanda; (iv) o termo final deve ser a data 

em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais. No 

entanto, ao promover o cumprimento de obrigação inexigível, a Exequente 

não observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) 

aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença. A aplicação do 

percentual máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

decorre da ausência de capacidade técnica contábil da Exequente, 

representada por seu procurador, para aferir a existência de eventual 

perda salarial, assim como o real percentual devido, o que justamente 

ensejou a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento. 

Ademais, o cômputo do percentual máximo em todo o período enseja 

ululante enriquecimento ilícito da Exequente e gravoso e irreparável 

prejuízo ao erário público do Município de Sinop-MT, uma vez que 

representa valor flagrantemente excessivo. Outrossim, em relação ao 

termo final da incorporação, importante ressaltar que, conforme é 

cristalino, a defasagem remuneratória ceifou-se com a reestruturação da 

carreira dos servidores municipais, o que fora realizado através da 

promulgação da Lei nº 1.604/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. 

Referida legislação fora publicada em 21.12.2012, data que deve ser 

considerada como termo ad quem da incorporação da URV à remuneração 

da Exequente. Ademais, somente é possível a prorrogação do referido 

período caso seja atestado pelo perito judicial que, mesmo com a 

reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, subsiste 

significativa defasagem - o que reforça a necessidade de liquidação por 

arbitramento. A limitação temporal da incorporação do URV decorrente da 

recomposição dos vencimentos pela reestruturação da carreira é 

entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

verifica-se no precedente abaixo transcrito: "PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. SÚMULA 

83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem de ação visando à 

aplicação da URV aos proventos dos autores da forma como determina o 

artigo 22 da Lei federal 8880/1994 e o Decreto 1066/94, com a aplicação 

do índice da URV vigente em 1º.3.1994. A sentença julgou improcedente a 

ação, fulminada pela decadência. O acórdão manteve a improcedência da 

ação em virtude da reestruturação da carreira dos autores. 2. O acórdão 

recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ de que a 

reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial 

da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis 

prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 3. 

"Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 

embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão 

da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, 

cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". 

(REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19.12.2017). 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1787927/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, 

DJe 29/05/2019) Logo, evidente o excesso de execução telado. Logo, é 

nítido o excesso de execução ora apontado, o que revela a estrita 

procedência da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. IV. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer: a) o 

recebimento da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos alhures delineados; b) a intimação da Impugnada para que, caso 

deseje, responda à presente Impugnação; c) ao final, seja dada a TOTAL 

PROCEDÊNCIA aos pedidos aviados, a fim de que seja reconhecida a 

inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de 

execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados 

por Vossa Excelência. Termos em que, Pede deferimento. Sinop-MT, 02 de 

Fevereiro de 2020. ELIANA MACIEL ESCOBAR Assistente Jurídica – 

OAB/MT 16.695 [1] Nos termos do artigo 535, a Fazenda Pública, após 

intimada, possui o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005745-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005745-23.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA RÉU: 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 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 – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, 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, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – 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 
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CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015231-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS 

CONTRIBUINTES (IMPETRADO)

 

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 

#1015231-61.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: B DE OLIVEIRA COMERCIO DE 

MADEIRA IMPETRADO: COORDENADOR DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES, FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por B DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRA em 

desfavor do ILMO SENHOR COORDENADOR DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES – CMPC e ILMO 

SENHOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. Aduz que “a impetrante, 

pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita nos cadastros 

tributários da SEFAZ – MT, cujo grupo de classificação é comércio 

atacadista de madeira e produtos derivados, encontra-se com a inscrição 

estadual suspensa”. Sustenta que “em 11.11.2019, a inscrição estadual 

da empresa fora suspensa, tendo recebido a informação dos fiscais 

responsáveis que o motivo era: ‘suspenso por inatividade’” e que “ao se 

deparar com tal informação, juntou ao E-process nº 5730446/2019, toda 

documentação que evidenciava a atividade da empresa, mas teve seu 

pedido de reativação indeferido”. Informa ainda que “a empresa impetrou 

mandado de segurança sob n. 1011456-38.2019.8.11.0015, o qual fora 

deferida a medida liminar para apuração do regime normal de apuração, no 

entanto, a SEFAZ sem qualquer notificação previa suspendeu a inscrição 

estadual”. Por essa razão, REQUER, que seja deferida a medida liminar 

inaudita altera parte, a fim de determinar a SEFAZ a reativação da 

inscrição estadual da empresa. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua função 

primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado de 

segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Vejamos: “In casu”, a 

Impetrante pretende o restabelecimento de sua inscrição estadual, que foi 

suspensa pela Secretaria de Estado de Fazenda por inatividade da 

Empresa. Ocorre que para a concessão do pedido liminar é necessário à 

presença dos requisitos o “fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, 

simultaneamente, para que assim possa valer a pretensão. Verifica-se, 

que o artigo 78 da Portaria nº 005/2014 autoriza a suspensão da inscrição 

estadual do contribuinte por iniciativa da SEFAZ quando constatada a 

ocorrência de uma ou mais das hipóteses descritas nos incisos I ao XXIII. 

Sendo uma das hipóteses de suspensão, previstas no inciso I, o 

contribuinte não ter sido encontrado em atividade, no local indicado na 

Solicitação Cadastral. Determinando o § 1º do seu artigo que “Quando 

ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste 

artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da 

inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais”. 

Neste sentido, verifica-se, analisando os documentos encartados aos 

autos, que a SEFAZ indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual 

da Impetrante fundamentando que “não comprova funcionamento de 

empresa, o local é um lote sem movimentação de clientes, transportes 

vendedores e mercadorias, mantido fechado, sem funcionamento, não 

permitido pela legislação”. Ocorre que, em que pese referida 

fundamentação, a Impetrante colaciona aos autos Contrato de Locação de 

Imóvel (ID. 27354361), onde se localizada a sede da empresa, com 

vigência até 14/05/2020, Alvará de Funcionamento n° 069/2019, com 

vigência até 31/12/2019, Extrato de Emissão de Notas Fiscais no mês de 

Outubro/2019 e Novembro/2019, demonstrando a entrada ou saída de 

mercadorias, bem como apresenta Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral, emitido pelo site da Receita Federal, em que consta 

como “Ativa”. Dessa forma, evidenciado que a empresa está em pleno 

funcionamento, não é cabível a Secretaria de Estado de Fazenda 

suspender a sua inscrição estadual. Outrossim, a suspensão da inscrição 

estadual resulta na absoluta interrupção das atividades comerciais da 

empresa Impetrante, ante o impedimento de emissão de notas fiscais, o 

que lhe causa danos irreparáveis, restando evidente o periculum in mora. 

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo 

estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do 

pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR a 

SEFAZ a REATIVAÇÃO da INSCRIÇÃO ESTADUAL da Empresa, salvo a 

EXISTÊNCIA de outras SITUAÇÕES que não a DISCUTIDA nestes autos. 

NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as 

informações que entender (em) ser pertinentes, bem como cientifique o 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011404-76.2018.8.11.0015
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#1011404-76.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ZILDA DAVID DE SOUZA 
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência 

sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(06/08/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 
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insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 
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ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO 

DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011840-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE RIFFEL BLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011840-35.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDITE RIFFEL BLAU POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1011605-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011605-68.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS POLO PASSIVO:MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelações apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de 

fevereiro 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: 1012028-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VALENTE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1012028-28.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:VANDERLEI VALENTE BARBOSA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1009779-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JALVA CARDOSO CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009779-07.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ANA JALVA CARDOSO CHAGAS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012440-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE KARNIKOWSKI TONIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1012440-56.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JANICE KARNIKOWSKI TONIN POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1001760-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1001760-75.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que segue(m) 

em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 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: 1009755-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH ARAUJO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009755-76.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIZETH ARAUJO DE SOUSA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1009786-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROCHA MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009786-96.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SIRLEI ROCHA MEIRELES POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1005216-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SALETE ARNHOLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1005216-04.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CATIA SALETE ARNHOLD POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1011690-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011690-54.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:WANDERSON DE JESUS POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1001804-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)
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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 1001804-94.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ROSANGELA PEREIRA DE CASTRO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1012442-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1012442-26.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JUVENAL ANTONIO DE SOUZA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 

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: 1011692-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON JOSE DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011692-24.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDNILSON JOSE DA SILVA FERNANDES POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que segue(m) 

em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 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: 1011688-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BOTAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011688-84.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SERGIO BOTAM POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) 

que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro 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: 1010327-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010327-66.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APARECIDA TEIXEIRA 

VITURIAO RÉU: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004525-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLANA DE SOUZA DOERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1004525-19.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 399.250,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SIRLANA DE SOUZA DOERNER POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para comparecer perante esta Secretaria, a 

fim de assinar o Termo de Caução, conforme decisão, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s). Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153758 Nr: 13207-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINICE PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

13207-92.2010.811.0015, Protocolo 153758, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 154996 Nr: 13676-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MARIO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

13676-41.2010.811.0015, Protocolo 154996, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233732 Nr: 7911-16.2015.811.0015

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARI FERREIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

7911-16.2015.811.0015, Protocolo 233732, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103418 Nr: 10468-20.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELISE INES ANDRUCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) da executada da Sentença de fls. 91, 

abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. (...)“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTO o PROCESSO 

em APENSO (#181042), SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. 

TRASLADE-SE CÓPIA para os AUTOS em APENSO. CERTIFIQUE-SE 

acerca das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO 

tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO 

INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, 

CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para recolhimento 

em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento no aludido 

prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante 

as baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das 

custas na forma acima determinada, porém, observando a anotação do 

valor devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. *******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181042 Nr: 1919-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)embargante da Sentençade fls.86, 

abaixo transcrita:

 SENTENÇA: "Vistos etc. (...)“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTO o PROCESSO 

em APENSO (#181042), SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. 

TRASLADE-SE CÓPIA para os AUTOS em APENSO. CERTIFIQUE-SE 

acerca das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO 

tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO 

INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, 

CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para recolhimento 

em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento no aludido 

prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante 

as baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das 

custas na forma acima determinada, porém, observando a anotação do 

valor devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. *******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005227-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 #1005227-33.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLEIA PIRES DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLEIA PIRES DOS 

SANTOS 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, realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 01 

de agosto de 2005, para o cargo de prof. com licenciatura plena em 

pedagogia, 40h, Referência CE-20-4. 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 ao ID. Num. 6149872. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

8213085 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. 8722525 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 
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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. 8213085). 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 2005, 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 (20/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CLEIA PIRES DOS SANTOS 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 
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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 

– 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 
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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 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003288-52.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA SOCORRO AISSA RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 
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COBRANÇA proposta por MARIA SOCORRO AISSA 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 realizado em 

21/05/2006, conforme Termo de Posse datado de 09 de agosto de 2006 

para o cargo de professor com Lic. plena em pedagogia com pós– 20h, 

Referência CE-20. 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 ao ID. Num. 4507998. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5849658 

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. 6959280 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. 5849658). 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 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 (17/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA SOCORRO AISSA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 
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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° 

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 
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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 

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 § 
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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: 1003436-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI GONZAGA 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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003436-63.2016.8.11.0015 AUTOR: 

NOELI GONZAGA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por NOELI 

GONZAGA DOS SANTOS 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 realizado em 04/07/2008, conforme Termo 

de Posse datado de 28 de julho de 2008, para o cargo de auxiliar 

administrativo, Referência CE-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 ao ID. Num. 4527906. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

5850145 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. 7286948 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. 5850145). 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 
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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 (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 (20/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por NOELI GONZAGA DOS SANTOS 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 
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reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

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 
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incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004960-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS LIMA DANTAS (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 #1004960-61.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DOMINGOS LIMA DANTAS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DOMINGOS LIMA 

DANTAS 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, realizado em 21/05/2006, conforme Termo de Posse datado de 03 

de julho de 2006, para o cargo de operário braçal, Referência CE-04. 

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 ao ID. Num. 6086632. CITAÇÃO ao ID. Num. 

8014194. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9200168 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. 9544577 

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. 9200168). 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 
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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 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 (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 (14/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DOMINGOS LIMA DANTAS 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. 
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Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

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, 
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MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005745-23.2017.8.11.0015
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JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA (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 #1005745-23.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA 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, realizado em 08.04.2015 conforme 

Termo de Posse datado de 11 de fevereiro de 2016, para o cargo de prof. 

lic. em pedagogia, 30h, Referência CE-29. 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 ao ID. Num. 6815122. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 8104140. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8818912 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. 9472356 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. 8818912). 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 
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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 2016, 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 (09/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por JOSEANE SANTOS DA SILVA COSTA 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 
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PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

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 
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LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1000797-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO 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: 16/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000798-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SERGIO GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 Hora: 16:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYTTA FERNANDA BARBOSA CASTANHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

PROCESSO n. 1000799-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAYTTA 

FERNANDA BARBOSA CASTANHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA 

CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000800-85.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE 

VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 

Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

PROCESSO n. 1000801-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, 

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000802-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MIRIAN DE 

OLIVEIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN DA SILVA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000803-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/03/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

PROCESSO n. 1000804-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO 

NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 2 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000808-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DARCI PERON 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA WERNER BILHALVA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000821-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GRACELIA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KERLEN CAETANO MORO 

POLO PASSIVO: MOTO IDEAL LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

AMERICA DE LURDES LIMA SOARES OAB - 025.322.409-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000591-19.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/03/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AMERICA DE LURDES LIMA 

SOARES CPF: 025.322.409-89, Luiz Carlos Moreira de Negreiro CPF: 

015.472.768-78 Endereço do promovente: Nome: AMERICA DE LURDES 

LIMA SOARES Endereço: RUA GENOVA, 1216, - DE 1171/1172 A 

99998/99999, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-414 

Endereço do promovido: Nome: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO Endereço: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA, 64, - ATÉ 793/794, 

TORRE, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58040-240 Nome: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: RUA DA QUITANDA, 

50, - ATÉ 77/78, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-030 Sinop, 

Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011559-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011559-79.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012028-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012028-62.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010398-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010398-97.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SAYONARA GORETTI BIOLCHI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

acerca dos embargos aviados no Id. 28022242, requerendo ao final o que 

entender de direito, sob pena de preclusão. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001693-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME 

Vistos etc. Visando efetivar o determinado no despacho de Id. 17892996, 

renove-se a intimação da parte embargada no endereço declinado na 

petição de Id. 22418377. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013114-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013114-80.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MS11235-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000816-78.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LILIANE RANECO REQUERIDO: 

OI S/A Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da 

dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual 

juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008500-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008500-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AMARILDO CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade 

ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de 

retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETHE BARRETO ARAUJO 40846431572 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000047-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JANETHE BARRETO ARAUJO 

40846431572 REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da 

dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual 

juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005653-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL GEUDA ULYSSES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005653-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MICHAEL GEUDA ULYSSES 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANFRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))
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JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007081-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO MANFRIN 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010409-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010409-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO GONZATTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade 

ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de 

retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009825-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009825-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AELSON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012553-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA COSTA MOL STEINBACH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012553-73.2019.8.11.0015. INTERESSADO: PRISCILA DA COSTA MOL 

STEINBACH REQUERIDO: BANCO BRADESCO, GESTORA DE 

INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010994-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010994-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALAN AMORIM LOPES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, 

da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de 

eventual juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 

2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009694-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009694-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO 

GONCALVES DO NASCIMENTO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008145-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO 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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008145-39.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DAMAZIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000845-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:APARECIDA 

DAMAZIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/03/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012740-35.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MALHEIROS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBERMAD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012740-35.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28767912.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000202-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

C.A.T. BISCONTI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN OAB - SP287613 (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO HAGE TONETTI OAB - SP261005 (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GUZZO OAB - SP192487 (ADVOGADO(A))

MARIA RITA SOBRAL GUZZO OAB - SP142246 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000202-73.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SAO CRISTOVAO COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP REQUERIDO: C.A.T. 

BISCONTI, BANCO SOFISA SA, BANCO BRADESCO Intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento." Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena 

de arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000202-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

C.A.T. BISCONTI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN OAB - SP287613 (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO HAGE TONETTI OAB - SP261005 (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GUZZO OAB - SP192487 (ADVOGADO(A))

MARIA RITA SOBRAL GUZZO OAB - SP142246 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000202-73.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SAO CRISTOVAO COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP REQUERIDO: C.A.T. 

BISCONTI, BANCO SOFISA SA, BANCO BRADESCO Intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 
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cento." Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena 

de arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000202-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

C.A.T. BISCONTI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE HAGE TONETTI FURLAN OAB - SP287613 (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO HAGE TONETTI OAB - SP261005 (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GUZZO OAB - SP192487 (ADVOGADO(A))

MARIA RITA SOBRAL GUZZO OAB - SP142246 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000202-73.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SAO CRISTOVAO COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP REQUERIDO: C.A.T. 

BISCONTI, BANCO SOFISA SA, BANCO BRADESCO Intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento." Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena 

de arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000851-96.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCIELE 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES 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: 18/03/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009670-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009670-56.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/03/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF: 722.029.711-49 

Endereço do promovido: Nome: MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA DAS MARGARIDAS, - DE 546/547 AO FIM, JARDIM IMPERIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78555-034 Sinop, Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AMORIN LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/11/2017 10:00. Quinta-feira, 26 de Outubro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010090-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE VILLA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010090-95.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 16/03/2020 13:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 MARIO HENRIQUE VILLA CPF: 026.397.271-25 Endereço 

do promovido: Nome: MARIO HENRIQUE VILLA Endereço: ESTRADA 

ROSALIA, 91, KM 01, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

Sinop, Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2020. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005977-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZIA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pedido no ID n. 9843716. Com efeito, DECIDO: 1- 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o fito de que o autor 

diligencie em busca do endereço do requerido. 2- Transcorrido o prazo, 

intime-se o autor para dar andamento ao feito, no prazo 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012224-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIANIA PUBLICACOES ARTES & ENSINO EDUCACIONAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GATELLI DE SOUZA OAB - RO7232 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA SOUZA MARINHO OAB - RO7025 (ADVOGADO(A))

ADRIANO RENAN MIOTTI OAB - 014.984.592-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000856-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANO RENAN 

MIOTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS GATELLI DE SOUZA, 

ESTEFANIA SOUZA MARINHO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/03/2020 Hora: 17:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011865-31.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011865-31.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28778717.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SUELEN SERVI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA SOUZA MARINHO OAB - RO7025 (ADVOGADO(A))

LUCAS GATELLI DE SOUZA OAB - RO7232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000858-88.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIANA SUELEN 

SERVI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS GATELLI DE SOUZA, 

ESTEFANIA SOUZA MARINHO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 18/03/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005023-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL juntando o 

comprovante em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, junte o extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial e análise 

da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 1004692-70.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: GLEISSIANE BARROS DE LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 21161199, a determinar o 

levantamento da importância vinculada neste feito em favor da parte 

autora (Id. 21106483), devendo a transferência ser realizada na conta 

bancária indicada na referida petição de Id. 21161199, mediante a 

expedição de alvará judicial. No mais, intime-se a parte executada para 

que promova o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 365,88. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de julho de 2019. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010581-56.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010581-56.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

cálculo de id 25931259.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA AVANSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, intimo a parte RECORRIDA para apresentar 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010414-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIANA MORAES PASSARINHO OAB - PA19630-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010414-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA ROZO REQUERIDO: 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o feito seguiu a tramitação 

habitual no âmbito do PJe, considerando que não houve o pedido de tutela 

de urgência. Nesse norte, o rito é designação de audiência de conciliação, 

contestação, impugnação e conclusão ao gabinete por ocasião da 

prolação de sentença. Pois bem, após vir concluso para sentença, 

verifica-se que a petição inicial das partes Requerentes (id nº 4365825) 

não foi anexada em sua integralidade, eis que faltam as páginas 11 a 13. 

Deste modo, a fim de evitar prejuízo e eventual nulidade, DETERMINO que 

os Requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias, juntem aos autos cópia 

integral da exordial; após, INTIME-SE a parte Requerida para, em igual 

prazo, manifestar-se, caso queira, especificamente sobre o conteúdo das 

páginas faltantes, 11 a 13. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação das partes, retornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002908-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: XENIA MICHELE ARTMANN, 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008044-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE CHRISTIANE ROCKENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, intimo a parte RECORRIDA para apresentar 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011028-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EPAMINONDAS CREMA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

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.: 1011028-90.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 28/03/2019 13:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ 

CPF: 270.290.181-68 Endereço do promovente: Nome: ALTAMIRO RAMOS 

DA CRUZ Endereço: DOS JORNALEIROS, 58, CASA, VITORIA REGIA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Endereço do promovido: Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AV SÃO GABRIEL, 555, 1 andar, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 Nome: JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Endereço: Avenida BRASIL, SN, 

FORD TOPRICAL, JARDIM CRISTO REI, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 Sinop, Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CORDEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000867-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JANAINA 

CORDEIRO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LEITE 

DA SILVA POLO PASSIVO: ARIES TRANSPORTES 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: SINOP - J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/03/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000869-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IVANOR GOMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

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: 19/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004438-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o documento juntado no ID 26342709, intimo a parte autora, 

a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000691-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000691-71.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 

à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000582-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOSI TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000582-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LOSI TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 

à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012812-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAMPAZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012812-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ALEXANDRE RAMPAZO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. 

decisão de Id. 25093239 em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a promover a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 12.153/2009: 

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009614-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BIANCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009614-23.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA CLARA BIANCHIN REU: 
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MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. 

decisão de Id. 21930322 em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a promover a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 12.153/2009: 

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009618-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILDE INEZ RUCKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009618-60.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOVILDE INEZ RUCKER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. 

decisão de Id. 21931162 em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, foi a parte autora instada a promover a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento determinado, o proveito econômico pretendido, 

ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 12.153/2009: 

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTO IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES EIRELI. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002020-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MUTO IND?STRIA E COM?RCIO DE CONFEC??ES 

EIRELI. - ME 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 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C DANOS MORAIS C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA com pedido de 

antecipação de tutela proposta por MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME em 

face de MUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI. A 

requerida apesar de devidamente citada (id nº 19734783) e intimada para 

audiência (id 22458548), contudo não compareceu na audiência de 

conciliação (id nº 23133312), tendo apresentado contestação (id 

23097279). impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Desta forma, DECRETO A REVELIA da promovida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Inicialmente cumpre esclarecer que a 

revelia induz presunção relativa tão somente à matéria de fato arguida na 

petição inicial; portanto, não se traduz em procedência automática e 

integral da demanda, posto que ainda faz-se necessária uma análise 

quanto ao direito postulado. A controvérsia dos autos cinge-se em 

analisar a ocorrência de danos morais em virtude do protesto, que a parte 

promovente afirma ser indevido. Foi deferida liminar ordenando a exclusão 

do nome da parte promovente dos cadastros de proteção ao crédito e 

indeferimento da inversão do ônus da prova, ante o não reconhecendo a 

existência de relação de consumo no pacto mercantil alinhavado. (Id 

18652437). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela 

parte promovida, tendo em vista que endossatário que recebe por 

endosso translativo, título de credito contendo vicio formal, responde 

solidariamente com o endossante pelos danos causados diante de 

protesto indevido, conforme entendimento do STJ (REsp 1213256/RS, 

segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2011). 

Analisando o conjunto probatório produzido no decorrer da instrução 

processual, verifica-se incontroversa a devolução da mercadoria que 

originaram os títulos indevidamente protestados (id 17992816). Nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade do protesto e a ausência de responsabilidade da parte 

reclamada, há obrigação de reparar o dano moral. Vide: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TÍTULO DE CRÉDITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou entendimento que "nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica". (REsp 1059663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008). 2. A intervenção do STJ, 
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Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito 

Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse 

individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, 

somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, 

cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório 

ou abusivo. 3. Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em 

razão de protesto indevido, foi mantido no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), a título de danos morais, devido pela instituição financeira ora 

agravante à parte autora, a título de danos morais . 4. O agravante não 

trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a 

qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 471.609/MS 

(2014/0023861-7), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 27.03.2014, 

unânime, DJe 02.05.2014). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ORDEM 

JUDICIAL DE DEPÓSITO JUDICIAL - EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

- LIMINAR EM PLENA VIGÊNCIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Protesto indevido assegura a parte autora o 

direito à indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. O dano moral 

decorre do próprio fato ilícito do protesto indevido. A prova do dano, 

nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos 

efeitos do ato de inscrição indevida . É o chamado dano moral in re ipsa. 

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se 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. (N.U 

0023032-74.2013.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 

06/09/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 3.000,00 valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para confirmar a liminar; DECLARAR a ilegítimos os protestos 

apontados na presente ação e CONDENAR a promovida ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência 

de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de 

prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000176-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007738-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MAGALHAES PINHEIRO (EXECUTADO)

WEBER FLAVIO ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007738-04.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RAFAELA ROZO RANECO 

EXECUTADO: WEBER FLAVIO ROCHA DA SILVA, MARIA APARECIDA 

MAGALHAES PINHEIRO Vistos etc. R. decisão de Id. 17284659 

determinando o cumprimento de sentença, feita a rodo e as pressas, sem 

atentar para sua extinção, proferida apenas com base no pleito da autora, 

conforme petição de Id. 16674555 e 16674556. Todavia, o acórdão no 

recurso inominado reconheceu a conexão e determinou a extinção do 

processo. Extinguir o processo não tem como ser feito, neste caso, que 

retrata matéria relacionada com a competência, decorrente de conexão, 

apenas em relação a um dos demandados. Atinge a ambos. O fato de não 

ter sido acolhido o recurso do promovido Weber Flávio Rocha da Silva, 

mas acolhido o de sua litisconsorte passiva Maria Aparecida Magalhaes 

Pinheiro, justamente reconhecendo a tese da conexão, com a extinção do 

processo, não significa que o processo foi repartido ou deve ser de 

muleta, com uma perna só, em relação ao citado promovido varão. 

Nitidamente a extinção do processo neste caso tem como consequência 

seu fim como um todo. Aliás, em todo o fundamento do voto condutor, com 

decisão unânime, não é vislumbrado qualquer argumento sobre o recurso 

de Weber Flávio Rocha da Silva. Apenas foi improvida, sua tese, já que o 

provimento da tese expendida no recurso inominado da co-promovida 

Maria Aparecida Magalhaes Pinheiro implicava na extinção do processo. 

Pela própria fundamentação vertida no acórdão, o reconhecimento da 

conexão torna indubitável que a extinção do processo não tem como ser 

parcial, na hipótese, sob pena de criar um Frankenstein jurídico impossível 

de ser consertado. Demasiadamente forçada a ideia de que a sentença 

subsistiu numa parte que a esperta parte autora agilmente tratou de 

executar o que é inexequível por ser inexistente. Assim, está consignado 

no dispositivo do voto condutor, com destaques ora feito para ressaltar 

que não há sentença, título judicial, capaz de ser levado a cumprimento: 

“DOU PROVIMENTO ao recurso da 2° Requerida, sra. Maria Aparecida 

Magalhaes Pinheiro para determinar a conexão dos autos com o de n° 

1008419-71.2017.8.11.0015 em tramite na 4° vara cível de Sinop, 

ANULANDO-SE A SENTENÇA, e, neste caso, julgando extinto sem 

resolução do mérito, moldes do artigo 51, II da Lei 9099/95”. Ora, como 

insta, a sentença foi anulada. Anulada em sua totalidade, pouco 

importando o desprovimento do recurso de um dos litisconsortes 

passivos, se o outro recurso inominado, exitoso, sozinho, resultou na 

anulação da sentença, que não se deu apenas em relação à recorrente 

em especifico, mas alcançando ambos os contendores passivos, o que 

levou à extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecida a 

conexão como causa. Tudo de acordo com o art. 51, inciso II, da Lei n.º 

9.099/1995, que não deixa dúvida, sua aplicabilidade remete à extinção do 

processo, conforme previsto em seu caput e inciso II: “Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação”. Destarte, não há cumprimento de sentença algum a ser 

promovido. Isso não é blague nem solepsismo, mas a única interpretação 

possível na conjuntura que afasta propósito quetais. Os embargos 

aclaratórios de Id. 26175086 promovidos por Maria Aparecida Magalhaes 

Pinheiro, a sustentar contradição ante a não exclusão de sua pessoa na 

decisão que determinou o cumprimento de sentença - além de não ter 

lógica nenhuma, pois acolá foi determinado apenas a intimação da parte 

executada, obviamente se referindo ao co-promovido, nos exatos termos 

da infundada petição de cumprimento de sentença - restam, por ironia ou 

não, prejudicados, na medida em que não há direito algum ou título 

subsistente nesta causa que autorize seu cumprimento. Isto posto, revogo 

a r. decisão de Id. 17284659, que erroneamente determinou o cumprimento 

de sentença insubsistente, que foi anulada em sua integralidade em grau 

recursal. Por conseguinte, mesmo que resultassem improvidos, julgo 

prejudicados os embargos declaratórios de Id. 26175086. Preclusas as 

vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem mais demora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006959-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO VITORINO DA SILVA (REQUERIDO)

PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006959-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARMORARIA ARTE REAL 

LTDA - ME REQUERIDO: PAULA DA SILVA, MAURICIO VITORINO DA 

SILVA Vistos etc. Petição de Id. 26097185, alegando inconsistências no 

acórdão prolatado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça. Ressalto 

que as modificações em debate deveriam ser aviadas por meio de 

embargos de declaração no juízo competente, a saber: Turma Recursal 

Única. Deixou precluir essa possibilidade, a inviabilizar o retorno dos autos 

para aquele juízo plural. Se não recorreu de embargos de declaração, 

descabe a este juízo singular, mesmo reconhecendo o erro meramente 

formal, que não interfere no direito pacificado, reformar o acórdão e a 

respectiva ementa de órgão superior. Acolher o pedido e consertar o 

defeito seria o mesmo que funcionar como órgão revisor, sendo instância 

revista, do real órgão revisor. Seria o superior sendo corrigido pelo 

inferior, mesmo que este possa estar coberto de razão. As instâncias 

devem ser respeitadas, sob risco de tornar letra morta a tão cara “coisa 

julgada”, em respeito ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal. Demais disso, conforme já anotado, apenas frisando, essa 

questão formal nada influi no real resultado do julgamento que proveu o 

recurso de forma a reformar “...a sentença para julgar improcedentes os 

pedidos iniciais”, conforme item 9 do voto condutor, acolhido a 

unanimidade, que ainda consignou expressamente em letras negras e 

garrafais: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. Portanto, 

substancialmente, o recurso foi conhecido e provido, cassada a sentença, 

pouco importando mero erro formal constante do acórdão e da ementa. 

Por fim, essa singela discrepância, que não altera o direito resolvido, 

reformada a sentença, não causa qualquer prejuízo aos recorrentes, 

sendo que o voto que prevalece lhes é benevolente. No mais, remetam-se 

os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, sem mais 

delongas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008458-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008458-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GLEISON FERNANDO CAMILO 

REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE MORAES - ME Vistos etc. Tendo em vista 

o registrado no termo de audiência de Id. 28277349, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 dias, justifique sua ausência na 

solenidade conciliatória, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES BORGES MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA OAB - MT0003099A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001195-19.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: THAMYRES BORGES 

MENDES Vistos etc. Em razão do disposto na r. decisão exarada no 

Mandado de Segurança sob n.º 1000068-37.2019.811.9005, conforme Id. 

2764094, cassando a decisão que reconsiderou a sentença extintiva de 

Id. 10108454, mantendo-a em todos seus termos, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 24 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005847-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005847-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Em atenção ao 

princípio do contraditório, assim como prescreve também o art. 1.023, § 

2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca dos embargos aviados no Id. 23365612, requerendo 

ao final o que entender de direito, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011038-83.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSALINA GONCALVES 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO Vistos etc. Tendo em vista a divergência 

entre o valor apresentado pelo promovido no Id. 26145117 e o valor 

pretendido pelo autor no Id. 26194749, remetam-se os autos ao contador 

judicial para a elaboração do cálculo do valor remanescente do presente 

feito, nos termos do acórdão de Id. 18633669, levando em consideração 

os valores já pagos, conforme petição e comprovante de Id. 19678197. 

Com a juntada da planilha, intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem-se pugnando o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIDE DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001692-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO 

REQUERIDO: LUCILEIDE DA SILVA ROSA Vistos etc. Pugnou a parte 

autora em sede de audiência pela decretação de revelia da parte 

promovida, ante o certificado no Id. 18093177. No entanto, calha frisar que 

devido a gravidade das circunstâncias, a citação via telefone traz uma 

enorme insegurança, isso porque não consta nos autos prova cabal de 

que o número indicado pela parte promovente é realmente da parte 

promovida, o que de fato não é. Certificado que quem atendeu a ligação 

realizada pelo juízo foi pessoa estranha ao processo, não podendo assim 

ensejar a revelia, sob o risco de ferir os princípios da ampla defesa e 

contraditório, principalmente pela citação ser ato personalíssimo e 

intransferível. Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

dias, aportar aos autos novo endereço da parte promovida, ou pugnar o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005528-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005528-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRACEMA DE ALMEIDA 

CARDOZO DAMASCENO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Processo declinado a este Juízo pela r. decisão de Id. 19258749, em 

petição de Id. 19408289 a parte autora pugnou pela inclusão da requerida 

Letícia Georgea de Jesus Furquim, tendo em vista que por algum motivo 

esta não foi inserida no polo passivo da ação no sistema PJe, mesmo 

estando presente na exordial e tendo contestado a ação. À vista disso, 

acolho o pleito autoral, de modo a determinar inclusão de Letícia Georgea 

de Jesus Furquim no polo passivo da demanda. Após, façam os autos 

conclusos para a tarefa “minutar sentença”. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000154-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLITISSA GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000154-46.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ARLITISSA GONCALVES DA 

SILVEIRA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos etc. Petição de Id. 23850010, pugnando pela expedição de 

mandado de penhora avaliação de tantos bens quanto bastem da parte 

executada, que indefiro, uma vez que não observa a gradação legal 

prevista pelo art. 835 do CPC, bem como fere o princípio da menor 
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onerosidade ao devedor, sendo que não foram tentadas formas menos 

gravosas à satisfação do crédito. Desde já, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, requerendo o que de 

direito, observando a previsão legal mencionada alhures, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015088-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PARANHOS DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015088-72.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFERSON LIMA DA SILVA 

EXECUTADO: OSMAR PARANHOS DA SILVA FILHO Vistos etc. INTIME-SE 

a parte exequente para emendar a inicial juntando aos autos documento 

de inscrição em órgão de classe que lhe permita subscrever a inicial. 

Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014295-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014295-36.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS 

PETRI LTDA - EPP Vistos etc. Dispõe o art. 291 do CPC que a toda causa 

deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi 

observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe-se que o 

valor pretendido pelo exequente e o valor dos documentos apresentados 

estão em dissonância. Causa espécie o valor atribuído à causa ser de R$ 

12.381,75, corroborado por uma extensa planilha contendo 28 débitos, 

sendo que no Id. 26594808 a parte exequente informa “que somente está 

sendo cobrado 03 duplicatas inadimplidas e protestadas, nos valores de 

R$ 682,97 cada”. Ademais, ausente nos autos as 03 duplicatas. Título 

executivo extrajudicial elencado pelo art. 784 do CPC. Consta nos autos 

apenas certidões de protestos e notas fiscais. Isto posto, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, indicando nos 

autos os títulos executivos que baseiam a presente executio, a teor do art. 

784 do CPC, de modo que este Juízo possa aferir com clareza quais são 

seus respectivos valores, eis que a planilha de crédito como apresentada 

pela parte autora, não guarda coerência com os documentos agregados e 

a manifestação de Id. 26594808, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 924 do CPC. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010444-06.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: DEVANIR CRISOSTOMO DA 

SILVA Vistos etc. Pedido de Id. 27767286, que defiro, sendo assim, 

expeça-se de certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

proteção ao crédito, conforme disposto no enunciado n.º 76, do FONAJE e 

no art. 782, § 3º, do CPC, devendo ser entregue diretamente ao exequente 

para as providências que entender cabíveis. Eis o referido enunciado: 

“Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade”. 

Expeça-se certidão de dívida para fins de negativação do débito. Calha 

assentar que a inscrição pretendida deverá ser feita a cargo da parte 

interessada, mesmo porque os órgãos de proteção ao crédito, como 

Serasa, SPC ou qualquer outro são entidades privadas que visam lucro. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CEZAR MEZZALIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

CARLOS MELGAR NASCIMENTO OAB - MT17735/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(REQUERIDO)

A M DA SILVA E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003054-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO CEZAR MEZZALIRA 

REQUERIDO: A M DA SILVA E CIA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. Vistos etc. Pedido de 

reconsideração do decisum de Id. 26396870, que indefiro ante todo o 

exposto nela, mantendo-a em todos os seus termos. À vista disso, 

expeça-se mandado de citação/intimação, que deve ser cumprida por meio 

de oficial de justiça, no endereço declinado na petição de Id. 27075069. 

Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005223-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS AJALA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005223-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS REQUERIDO: LUIZ CARLOS AJALA BARBOSA Vistos etc. 

Informado no Id. 28344861 novo endereço para citação da parte 

promovida, à vista disso, determino sua a citação e intimação no endereço 

aportado, via postal “A.R”. Para tanto, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 
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intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Após, de 

tudo certificado, concluso para deliberação. Sirva o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009846-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA HENRIQUE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009846-06.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: SILMARA HENRIQUE MENDES Vistos 

etc. Inexitosa a citação da parte executada, conforme certificado no Id. 

21226783, razão pela qual pugnou o exequente pela citação por hora 

certa. Reza o art. 252 do CPC: “art. 252: Quando, por 2 (duas) vezes, o 

oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar”. Logo, para o deferimento da citação por hora certa são 

necessários os requisitos legais presentes no art. 252 do Código de 

Processo Civil acima transcrito, os quais não foram observados no caso 

dos autos. Além do mais, é incabível citação por hora certa no âmbito dos 

Juizados Especiais, tendo em vista a sua incompatibilidade com os 

princípios regentes da jurisdição especial, podendo ocorrer a violação 

direta da ampla defesa e do contraditório, exsurgindo possíveis nulidades 

futuras. Corroborando com o entendimento seguem arestos ora 

compilados com destaques: “JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RÉU REVEL. EXIGÊNCIA DE CURADORIA ESPECIAL. 1. Não se 

admite citação por hora certa, porquanto incompatível com os critérios da 

simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. 

Ademais, após o reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, 

inclusive, a nomeação de curador especial, a fim de não suprimir os 

necessários contraditório e ampla defesa. 2. Dessa forma, a sentença 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso CONHECIDO 

e NÃO PROVIDO. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9099/95, cuja 

exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita. 4. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (TJ-DF 

07069260720168070007 DF 0706926-07.2016.8.07.0007, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

08/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Portanto, de antemão, indefiro a pretendida citação 

por hora certa. Por fim, expeça-se mandado de citação/intimação que 

deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, no endereço declinado na 

petição de Id. 26221866, nos termos da decisão de Id. 9838267. Restando 

infrutífero, manifeste-se o exequente, pugnando o que lhe for de direito, 

no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010162-48.2019.8.11.0015

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:

MARCIO ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010162-48.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL SUREC 

LTDA - ME EXECUTADO: MARCIO ANTONIO DE SOUZA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 
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dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013247-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR SOUZA BARROS (EXECUTADO)

IVAN FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013247-42.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO EXECUTADO: IVAN FREITAS DE SOUZA, ROSIMAR SOUZA 

BARROS Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009082-49.2019.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 306 de 530



Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR GIMENES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY HONORATO POSSAMAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009082-49.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ALTEMIR GIMENES PEREIRA 

EXECUTADO: ANDREY HONORATO POSSAMAI Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015103-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015103-41.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: HELIO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: GILMAR PEREIRA FLORES Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 
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art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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E. DILLMANN & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015166-66.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE ERVA 

MATE SINOP LTDA - EPP EXECUTADO: E. DILLMANN & CIA LTDA - EPP 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 
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(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012317-24.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: JOSE HAMMERSCHMITT Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 
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Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA LAZAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010925-49.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIA TAQUINI DE ARAUJO 

EXECUTADO: VALQUIRIA LAZAROTTO Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008619-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO BATISTA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO 83709150191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008619-10.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ORIVALDO BATISTA CAMPOS 

EXECUTADO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO 83709150191 Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 
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citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012593-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO WANDER CIMITAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012593-55.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: SILVIO WANDER CIMITAN 

EXECUTADO: ANDRE LUIS CABRAL Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 
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que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010915-05.2019.8.11.0015
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MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010915-05.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MILTON CEOLATTO 

EXECUTADO: RAFAEL RODRIGUES NASCIMENTO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 
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dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009892-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BORGES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009892-24.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIO BORGES - ME 

EXECUTADO: VAGNER DA SILVA SOUZA Vistos etc. Verificado equivoco 

na decisão proferida em Id. 27489568, eis que não guarda relação com o 

rito de execução. Diante disso, revogo o referido decisum. Ademais, na 

forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008188-73.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO TORRES GOMES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008188-73.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: CARLOS ANTONIO TORRES GOMES JUNIOR Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009583-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009583-03.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDINEI ALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: RAIMUNDO DA SILVA FILHO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 
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bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012218-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA NUNES HIPOLITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012218-54.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: DEBORA NUNES HIPOLITO Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 
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872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014583-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOCH TEXEIRA (REQUERENTE)

JACIR DE LIMA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOACIR SCHMIDT (REQUERIDO)

EDIANE SOBERAI DAL SOGLIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014583-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JACIR DE LIMA TEXEIRA, 

MARIA LOCH TEXEIRA REQUERIDO: ADRIANO MOACIR SCHMIDT, EDIANE 

SOBERAI DAL SOGLIO Vistos etc. Verificado que a parte requerida ainda 

não foi citada, razão pela qual o requerente em sede de audiência, pugnou 

por nova tentativa de citação no novo endereço informado e a 

consequente redesignação da audiência conciliatória. À vista disso, 

acolho o pedido da parte autora, ao passo que determino a citação e 

intimação da parte requerida no novo endereço declinado no termo de Id. 

28604977, via postal “A.R”. Para tanto, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Após, de 

tudo certificado, concluso para deliberação. Sirva o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000797-33.2020.8.11.0015. AUTOR: JOSE CARLOS DE PAULA REU: 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por José Carlos de Paula 

em face de Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das 

Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e Bem Benefícios 

Administradora de Benefícios Ltda., todos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa 

antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 

300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, 

é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, 

para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte comprove a 

existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer poder 

discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 
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previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A documentação apresentada pela parte autora juntamente com 

a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Com 

efeito, verificado os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

notadamente o cartão do plano, a demonstrar que a parte promovente é 

beneficiária do plano de saúde ofertado pela promovida; bem como a 

urgência, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, tendo em conta a ausência de prestação do serviço, segundo a 

tese. É intuitivo e presumível os danos decorrentes da falta de prestação 

dos serviços do plano de saúde contratado, aliado ao fato de, 

aparentemente, a parte promovente encontra-se adimplente com o plano 

de saúde. Não se pode olvidar que é direito básico do consumidor o 

fornecimento de informações claras e adequadas sobre os serviços 

prestados, em especial nos contratos de plano de saúde, que têm por 

finalidade assegurar a manutenção da própria vida do indivíduo, pela 

promoção de uma saúde digna, envolvendo o fornecimento do que for 

essencial para o alcance de tal desiderato, conforme está expresso na 

diretriz médica, contra a qual, pelo menos por ora, nada indica que seja 

errada, exagerada, indevida ou leviana. Nesse cenário, pelos documentos 

que instruem a peça exordial, observado que a parte promovente não 

possui carências a cumprir, conforme documentado no Id. 28727631. 

Assim, a prestação dos serviços do plano de saúde se revela essencial à 

sua digna sobrevivência, bem jurídico maior a ser garantido, em atenção 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, o contorno postulado 

em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à requerida. 

Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que ora se diz 

afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Dessa 

forma, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e 

o perigo de dano alegado na inicial. Merece acolhimento do pedido de 

tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do art. 296 do CPC. Presentes os requisitos do art. 300, caput e 

seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, convém 

destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e 

de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se 

que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram 

alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Por derradeiro, 

pertinente o depósito judicial das mensalidades vincendas do plano de 

saúde no decorrer processual, eis que se trata de contraprestação 

indispensável a efetivação dos serviços prestados pela promovida. 

Depósitos a serem feitos na conta “depósitos judiciais”, vinculados a este 

processo. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar que as promovidas 

cumpram integralmente o contrato existente entre as partes, de modo que 

a parte promovente possa usufruir de todos os serviços e procedimentos 

previstos no seu plano de saúde, nas exatas condições contratadas, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da 

prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte promovida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da parte promovente. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em 

que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por 

contumácia. Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010557-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCALON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010557-23.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIO SCALON 

EXECUTADO: CLEVERSON ARAUJO DE SOUZA Vistos etc. Pretende a 

parte exequente pesquisa on-line, por meio do sistema BACEN CCS, 

visando localizar informações sobre possíveis ativos financeiros da parte 

executada, bem como em quais instituições financeiras possui contas 

bancárias, depósitos e outros bens. É cediço que tais diligências pela via 

manejada se trata de medida extrema e de caráter sigiloso, exigindo a 

devida cautela para tanto. Desde que esgotadas outras alternativas para 

localizar patrimônio do devedor. A consulta por meio do sistema pretendido 

possui finalidade específica para o combate aos crimes de lavagem de 

dinheiro, tanto que se respalda no art. 10 da Lei n.º 9.613/1998, não 

servindo tal ferramenta para satisfazer a busca de créditos de interesse 

unicamente do credor, sendo encargo dele a perquirição para ver seu 

débito adimplido. Assim segue o norte pretoriano (grifo nosso): “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. 

CITAÇÃO EFETIVADA. CONSULTA AO BACEN CCS (CADASTRO DE 

CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE “PROVA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. A consulta ao 

BACEN CCS está fundada no art. 10-A da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem 

de Dinheiro), incluído pela Lei 10.701/2003, que estabelece que o Banco 

Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de 

correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus 

procuradores. Ocorre que o convênio firmado entre o CNJ e o Banco 

Central possui finalidade específica, resguardada em lei, visando ao 

combate do crime de lavagem de dinheiro, não servindo para utilização em 

execuções fiscais, onde a busca da satisfação do crédito fiscal 

executado é de responsabilidade e iniciativa exclusiva do credor. 2. 

Justamente pela excepcionalidade da medida, cabia ao agravante 

demonstrar indícios de ocultação de patrimônio em relação à empresa 

executada, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se inoportuna a 

pretensão. Ademais, o exequente não esgotou as tentativas de 

localização de busca de bens para satisfação do crédito fiscal 

perseguido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de... 

Instrumento Nº 70078063062, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - 

AI: 70078063062 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 29/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 05/09/2018). Nesse aspecto, não observado terem se 

esgotado outros meios para localizar patrimônio dos devedores. Onde a 

parte exequente não teve a pachorra ao menos de pesquisar bens 

imóveis, folgando-se na busca de informações sigilosas por enquanto 

inviáveis. Portanto, indefiro o pedido de buscas no sistema BACEN CCS, 

neste momento processual. Adiante, pugnou pela realização de penhora 

mediante sistema RENAJUD, que defiro. A pesquisa pelo sistema 

informatizado RENAJUD, permite ao credor a localização de veículos 

automotores de propriedade do devedor em todo o território nacional, o 

que confere mais eficácia na busca de bens penhoráveis para a 

satisfação do crédito executado. Assim orienta a jurisprudência abalizada 

ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. 

NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA 
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RENAJUD. POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de restrição de 

circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas nos casos 

em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É 

possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 

terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. 

(RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª 

Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, 

proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no 

órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com 

vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o 

bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a 

parte executada, inclusive acerca do seu encargo como depositário 

judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem ser 

entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, cumpridas as diligencias 

retro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA OAB - MS0009673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005132-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BARBARA CAROLINA VIEIRA 

LEAO, MARIA LUCIA VIEIRA REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA Vistos 

etc. Pugnou a parte promovida em sede de contestação pela redesignação 

da solenidade conciliatória aprazada para 05/02/2020, sob alegação de 

ilegitimidade passiva da ação acarretada por eventual erro material 

cometido pela parte promovente. Ante isso e devido ao curto prazo até a 

audiência de conciliação, intime-se a parte promovente para, no prazo de 

24:00 horas, manifestar-se a respeito da petição de Id. 28718096, 

pugnando o que entender de direito. Após, façam os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008178-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO AUGUSTO DA SILVA (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008178-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO DE FREITAS 

REQUERIDO: MARCOS ROGERIO AUGUSTO DA SILVA, DETRAN - MATO 

GROSSO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Petição de Id. 27633814, pugnando pela redesignação da 

solenidade outrora agendada ante a não localização do requerido, e pela 

busca de endereços nos sistemas informatizados com fito de sua 

localização. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318, 

parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC). Portanto, se a parte não 

tem acesso a informações que levem ao paradeiro do adversário ou de 

seus bens, determina-se que sejam pesquisados nos sistemas eletrônicos 

conveniados (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL) e ainda nas 

concessionárias de serviços públicos, a fim de que informem os 

endereços da parte acionada, se os tiverem em seus cadastros. Deve ser 

frisado que a simples pesquisa de endereço da parte acionada quer no 

INFOSEG, quer no SIEL, quer no BACENJUD, quer no RENAJUD, não 

significa necessária quebra de sigilo fiscal ou bancário, mas instrumentos 

eletrônicos ágeis colocados a disposição do Poder Judiciário, a ser 

utilizado como forma de consolidar os primados inicialmente mencionados 

nesta decisão. Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os 

arestos ora compilados, com destaques em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. CONSULTA. 

DEFERIMENTO. A orientação das turmas que compõem a 2ª Seção desta 

Corte no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do 

credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos 

(INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) colocados exclusivamente à disposição 

da autoridade judiciária, para dar celeridade e efetividade a tais processos 

executivos, sem necessidade de esgotamento pelo credor dos meios 

possíveis na procura do endereço ou bens do devedor, não 

representando tal consulta qualquer excepcionalidade ou quebra de 

sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª 

Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. 

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da 

competência do juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se 

torna razoável proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele 

efetivado, por meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente 

ou aplicações financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as 

diligências para localização do executado, é possível a utilização dos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. 

(TJ-MG; AI 1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 

20/06/2018; DJEMG 29/06/2018). Isto posto, DEFIRO os pedidos, de 

maneira a determinar a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos 

conveniados mencionados, a serem os extratos agregados ao feito. 

Aportado os extratos aos autos, caso reste frutífero, determino a 
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citação/intimação do requerido, via postal “A.R.”, acerca da audiência a 

ser designada e da liminar concedida na decisão de Id. 20925755. 

Ressalto ainda, que o pedido de designação da solenidade para um 

período determinado, é inviável, posto que o juízo não tem que se adequar 

a agenda ocupacional do requerente e ainda possui sua pauta 

pré-estabelecida pelo próprio sistema. Desse modo designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Após 

conclusos para deliberação. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002150-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR QUEIROZ FAVARETO OAB - PR35974 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002150-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEONARDO PAULI 

GONCALVES EXECUTADO: PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA 

ARAPONGAS LTDA Vistos etc. Petição da parte exequente requerendo a 

penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da parte executada, 

eis que restaram infrutíferas as demais tentativas de penhora. Sendo 

assim, em atenção à gradação legal prevista no art. 835 do CPC, defiro a 

penhora de tantos bens quanto bastem para saldar o débito exequendo. 

Desse modo, determino seja expedido mandado de constatação, penhora 

e avaliação, mediante carta precatória a ser cumprida por meio de oficial 

de justiça, no endereço da parte executada apresentado na exordial, 

descrevendo pormenorizadamente o que for encontrado, atentando-se 

para a ordem de impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC. Sobre a 

avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a parte credora 

posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida, concedendo a parte 

executada o prazo de 15 dias para apresentação de defesa. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que for indicada. Caso em que, infrutífera a 

diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006954-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VULGO "TICO" (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006954-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE NILTON SILVA SOUSA 

REQUERIDO: VULGO "TICO" Vistos etc. Pugnou a parte autora pela citação 

e intimação da parte promovida, por meio de telefone, tendo em vista não 

saber seu paradeiro. Calha frisar que devido a gravidade das 

circunstâncias, a citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso 

porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é realmente da parte promovida, não podendo assim 

ensejar a revelia. No entanto, considerando que nos Juizados Especiais o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 

9.099/95), a citação via telefone não é descartada, razão pela qual 

determino a citação do promovido, por telefone, no número indicados na 

petição de Id. 26781993. Para tanto, designe-se nova data para audiência 

de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as 

partes, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007778-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007778-49.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR GOMES PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão de Cobrança do Diferencial de 

Urv, proposta por Jair Gomes Pereira em face do Município de Sinop, 

ambas qualificadas. Ressai dos autos que a parte promovente postula 

pela extinção e arquivamento do feito, conforme petitório agregado no Id. 

27773007. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 23 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010414-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIANA MORAES PASSARINHO OAB - PA19630-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010414-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA ROZO REQUERIDO: 
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002908-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: XENIA MICHELE ARTMANN, 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014767-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARINHO DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - MT26311-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALOISIO PETRY (REQUERIDO)

JULIETA PAULATA PETRY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014767-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO MARINHO DE 

MELO JUNIOR REQUERIDO: JULIETA PAULATA PETRY, PAULO ALOISIO 

PETRY Vistos etc. Pedido da parte requerida para redesignação da 

audiência de conciliação, tendo em vista que terá um compromisso de 

trabalho. (Id. 28116182). A fim de não causar prejuízo ao promovido, 

sobretudo por afigurar-se justo motivo para o deferimento pretendido, com 

base nos princípios da proteção ao trabalhador hipossuficiente, determino 

a redesignação da audiência conciliatória, conforme pauta deste Juízo. 

Intimem-se as partes quanto à nova data e horário da audiência de 

conciliação, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Oportunamente conclusos. Sirva o presente como mandado, 

ofício, carta precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 23 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011076-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011076-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL WINTER REQUERIDO: 

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO Vistos etc. Pugnou a parte 

autora pela citação e intimação da parte promovida, a respeito da 

audiência de conciliação outrora agendada para 28/01/2020, por meio de 

telefone. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

promovida, por telefone, no número indicado na petição de Id. 28279633, 

intimando-a a respeito da audiência designada nos autos para 28/01/2020 

e informando as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Restando negativa a diligência, façam os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006570-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVAN ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006570-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLODOVAN ARAUJO 

BARBOSA REQUERIDO: CAMPO INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. 

Defiro o pedido de aditamento da inicial consignado na petição de Id. 

28203806, nos termos do art. 329 do CPC, visto que ainda não houve a 

triangularização da relação processual. A respeito da requerida Campo 

Incoporadora Ltda. – ME, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

dias, informar novo endereço para sua citação. Adiante, aportado aos 

autos o novo endereço, determino a citação e intimação da parte requerida 

no endereço a ser informado e nos contidos na petição de emenda de Id. 

28203806, via mandado, por meio de oficial de justiça. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Sirva o presente como mandado, ofício, carta 

precatória, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

24 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001062-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001062-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PETERSON ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do processo, pelo prazo de 90 dias, devendo a parte autora 

dar prosseguimento no feito ao final do prazo, pugnando pela concessão 

de novo prazo ou requerendo o que entender de direito, independente de 

nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (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:

SAMUEL GAIST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000291-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP REQUERIDO: SAMUEL GAIST Vistos etc. Petição 

de Id. 28144468 pugnando pelo aditamento da inicial de modo a incluir no 

polo passivo da ação Samuel Gaist ME. Como é sabido, o aditamento ou 

alteração do pedido ou da causa de pedir é permitido, independente do 

consentimento do réu, até a citação do requerido, a teor do art. 329, inciso 

I, do CPC. Assim segue o norte pretoriano: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DO RECURSO - ADITAMENTO 

INICIAL - POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA. Com o advento da Lei 

13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, o recurso de 

agravo de instrumento passou a ser cabível tão somente em face das 

decisões interlocutórias que versem acerca das matérias previstas no rol 

taxativo estabelecido no art. 1.015 e parágrafo único do mencionado 
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diploma legal. É possível o aditamento da inicial, até a citação, 

independentemente de consentimento do réu. São pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo”. (TJ-MG - AI: 10000190069898001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) Sendo o caso dos autos, defiro o pedido, de 

modo a determinar que seja incluído no polo passivo da ação Samuel Gaist 

ME. Sendo assim, determino a citação e intimação da parte requerida para 

comparecer na audiência de conciliação agendada para 02/03/82020, via 

postal “A.R”, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 24 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JUNIOR WASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARON SALES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000603-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARTUR JUNIOR WASSEM 

REQUERIDO: YARON SALES DE ARAUJO Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro, tendo visto que a licença médica afigura-se 

justo motivo para redesignação do ato, determino a designação de nova 

data para a realização da audiência conciliatória, conforme critérios e 

pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo constar as advertências 

em caso de falta injustificada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011062-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R S BENTES PECAS E ACESSORIOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011062-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: R S BENTES PECAS E 

ACESSORIOS - ME Vistos etc. Petição de Id. 22574122 pugnando pelo 

aditamento da inicial de modo a incluir no polo passivo da ação Reinaldo 

Silva Bentes. Como é sabido, o aditamento ou alteração do pedido ou da 

causa de pedir é permitido, independente do consentimento do réu, até a 

concretização do ato citatório, a teor do art. 329, inciso I, do CPC. Assim 

segue o norte pretoriano: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DO RECURSO - ADITAMENTO INICIAL - 

POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA. Com o advento da Lei 

13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, o recurso de 

agravo de instrumento passou a ser cabível tão somente em face das 

decisões interlocutórias que versem acerca das matérias previstas no rol 

taxativo estabelecido no art. 1.015 e parágrafo único do mencionado 

diploma legal. É possível o aditamento da inicial, até a citação, 

independentemente de consentimento do réu. São pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo”. (TJ-MG - AI: 10000190069898001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) Sendo o caso dos autos, defiro o pedido, de 

modo a determinar que seja incluído no polo passivo da ação Reinaldo da 

Silva Bentes. Desse modo, expeça-se mandado de citação/intimação 

mediante carta precatória, que deve ser cumprida por meio de oficial de 

justiça, no endereço declinado na petição de Id. 22574122. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001506-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HAIDEROSE CUSTODIO 

CORREA-LINGERIE - ME REQUERIDO: VANUCIA SOARES DA SILVA Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 
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oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011028-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EPAMINONDAS CREMA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011028-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A, JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA Vistos etc. Decisão de Id. 17767062 designando audiência de 

instrução e julgamento no processo para a data de 28/03/2019, contudo, 

apesar de realizada nada foi juntado aos autos a respeito. Em buscas nos 

backup’s e HD’s deste Juízo não foi possível localizar as mídias, nem o 

possível termo da audiência, não sabendo de qual forma se deu o seu 

desaparecimento. Portanto, em virtude do extravio da instrução realizada, 

renove-se a audiência de instrução e julgamento que remarco para 26 de 

Março de 2020, às 10:30 horas, cabe ressaltar que o curto prazo se dá 

para não contrariar o princípio da razoável duração do processo, tendo 

em vista delongo tempo já decorrido até o momento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALDEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000418-92.2020.8.11.0015. AUTOR: VALDECIR CALDEIRA DE LIMA REU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Pretensão de 

indenização por cobrança indevida, c/c reparação por danos morais e 

materiais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Valdecir Caldeira de Lima em face de Editora e Distribuidora 

Educacional S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 
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seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu 

por conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010776-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010776-70.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: MADECOL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EXECUTADO: WANDERLEY E 

CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. Petição da 

parte exequente requerendo a expedição de carta precatória para 

penhora e avaliação de possíveis bens existentes pertencentes ao 

executado, eis que restaram infrutíferas as demais tentativas de penhora. 

Sendo assim, em atenção à gradação legal prevista no art. 835 do CPC, 

defiro a penhora de tantos bens quanto bastem para saldar o débito 

exequendo. Desse modo, determino seja expedido mandado de 

constatação, penhora e avaliação, mediante carta precatória a ser 

cumprida por meio de oficial de justiça, no endereço indicado na petição de 

Id. 26104951, descrevendo pormenorizadamente o que for encontrado, 

atentando-se para a ordem de impenhorabilidade disposta no art. 833 do 

CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a parte 

credora posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe 

interessar, ou indicar sem demora a forma de alienação pretendida, 

concedendo a parte executada o prazo de 15 dias para apresentação de 

defesa. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos 

demais atos de alienação pela forma que for indicada. Caso em que, 

infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Por fim, sobre o sigilo dos 

autos, a teor da inicial e dos documentos agregados, não verifico a 

configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Não 

havendo razões para a aplicação do benefício do segredo de justiça neste 

feito, assim, sem qualquer motivo aparente e capaz de sustentá-lo, 

portanto, deve permanecer como está, público. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 30 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NETO AUTO CENTER EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNVVX DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000446-60.2020.8.11.0015. REQUERENTE: NETO AUTO CENTER EIRELI - 

ME REQUERIDO: SNVVX DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Vistos 

etc. Pretensão declaratória de nulidade de crédito, c/c cancelamento de 

protesto e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória 

de urgência, aviada por Neto Auto Center Eirelli – ME em face de Snvvx 

Distribuidora de Auto Peças Ltda., ambos qualificadas. 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 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. 
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857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de nulidade das 

duplicatas de números S3209002-N no valor de R$ 756,27 e S351900-N 

de R$ 1.013,43, visto que ausente as respectivas notas fiscais. Títulos 

que, aparentemente, foram protestados pela empresa promovida, 

conforme documentos agregados no Id. 28333063. In casu de acordo com 

a documentação coligida com a inicial, verificado que a parte promovida 

encaminhou documentos referente a venda dos produtos para a empresa 

promovente, precisamente as pré-notas com assinaturas de recebimento 

das mercadorias, que apesar de enviadas por e-mail, conforme se denota 

no Id. 28333065, não foram coligidas pela demandante. A parte 

promovente alega que “não recebeu qualquer nota fiscal que mencione os 

supostos produtos”. Entretanto, tal afirmação não possui a segurança 

necessária de que a parte promovida não tenha defesa condizente a 

respeito, bem como não acoste nos autos as referidas notas fiscais após 

a regular triangularização processual, de modo que convém aguardar a 

manifestação da parte promovida, especialmente para que não reste inútil 

a defesa que venha a ser apresentada. Portanto, a probabilidade do direito 

é questionável, sobretudo considerando que a promovida possui 

documentos comprobatórios da venda dos produtos, na medida em que os 

elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação. Não 

se descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória sejam 

vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada até o 

momento. Contudo, não antevejo os requisitos cumulativos do art. 300 do 

CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. Por fim, a 

promovente é empresa do ramo comercial, que atua nos serviços de 

manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, geralmente 

em pé de igualdade com seus fornecedores, sendo ela própria também 

uma quando se relaciona com seus clientes. Nas circunstâncias, seja na 

teoria minimalista, tratada no art. 2º do CDC, seja na teoria maximalista, 

encampada pelos tribunais sob a batuta do Superior Tribunal de Justiça, 

ela, empresa promovente, não tem como ser reconhecida como 

consumidora final. Por esta razão, inviável reconhecer a relação material 

em tela como consumerista, envolvendo duas empresas, cujas forças 

aparentemente se equivalem, sem vislumbre com a nitidez necessária de 

hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade capaz de justificar seu 

enquadramento como tal. Inexistente relação de consumo no caso em 

apreço, que impossibilita a cobiçada inversão do ônus da prova. Isto 

posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida. Ausente a 

probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. Indefiro a inversão do 

ônus da prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer 

à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000791-26.2020.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - 

EPP, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

Vistos etc. Pretensão indenizatória por danos morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, proposta por Rafael Carvalho dos 

Santos em face de Comércio dos Óculos e Relojoaria EIRELI e Brasil Card 

Adm Cartão de Créditos Ltda., todos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de emissão de cartão de 

crédito sem autorização/solicitação da parte promovente. In casu de 

acordo com a documentação coligida com a inicial, verificado que a parte 

promovida possui um contrato de adesão entabulado com a parte 

promovente, que em linha de princípio, autoriza a emissão do cartão de 

crédito, conforme se extrai do documento de Id. 28717318. Ademais, a 

restrição creditícia colacionada no Id. 28717317, aparentemente, se trata 

do débito ainda pendente de R$ 300,00 do óculos adquirido no 

estabelecimento comercial da segunda promovida, a teor da nota fiscal 

aviada no Id. 28717318. Ainda, a parte promovente não nega a 

inadimplência, conforme se extrai do documento de Id. 28717318. Portanto, 

a probabilidade do direito é questionável, sobretudo considerando que a 

promovida possui documentos comprobatórios que informam as condições 

do contrato, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 
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essa margem de interpretação. Há que se destacar que a parte 

promovente admite a aquisição do produto. Contudo, diante da 

necessidade de resguardar os direitos das partes no decorrer 

processual, tem-se que a tutela de urgência cobiçada, no que tange a 

suspensão da negativação lançada, deve ser precedida do pagamento do 

valor do produto, que, inclusive, se traduz como uma contracautela para a 

hipótese de indeferimento das pretensões autorais. Nessa toada, não 

realizado o depósito judicial (ainda que por consignação) do débito 

pendente, não há como deferir a tutela de urgência pretendida, eis que 

ausente o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a teor do 

art. 300 do CPC. 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, sobretudo diante da 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos autores em relação aos 

requeridos. 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 com a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência pretendida. Ausente a probabilidade do 

direito, a teor do art. 300 do CPC. Defiro a inversão do ônus da prova. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.N. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. INVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000135-69.2020.8.11.0015. REQUERENTE: M.N. CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME REQUERIDO: F. INVEST SOLUCOES 

FINANCEIRAS LTDA Vistos etc. Ação de indenização por cobrança 

indevida aviada por MN Consultoria Empresarial Ltda. ME, em face de F. 

Invest Soluções Financeiras Ltda., ambos qualificados. Pedido de 

reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, formalizado 

pela empresa promovida. Tutela de urgência proferida e sustentada por 

uma declaração que a parte promovente não tem como fazer prova em 

contrário, ante a tese de negativa de relação jurídica. Pois bem. A empresa 

promovida coligiu um cheque emitido pela empresa promovente, sendo o 

beneficiário um terceiro de nome Joison Santana da Silva, com endosso 

expresso. Elemento consistente de prova material, a demonstrar uma 

relação jurídica entre as partes. A probabilidade do direito inicialmente 

descortinada cai por terra frente ao título coligido, a demonstrar que houve 

a emissão de um cheque pela empresa promovente, sendo o cheque 

ordem de pagamento à vista, regido pelos princípios cambiários da livre 

circulação, autonomia das obrigações, abstração, cartularidade e 

literalidade. O título confere com os dados da negativação aviada no Id. 

27947312, o que significa que a parte promovente agiu com pouca 

probidade, o que pode, inclusive, resultar em oportuna análise de litigância 

de má-fé. Ainda, o título está em perfeita sintonia com a atividade exercida 

pela empresa demandada, que recebeu o cheque no regular exercício do 

seu mister, sendo a exigibilidade de quem o emitiu regra comezinha. 

Portanto, a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência, é 

medida de rigor. Isto posto, acolho o pedido de Id. 28677447 para o fim de 

reconsiderar a decisão que deferiu a tutela de urgência e via de 

consequência, permitir a inclusão dos dados da parte promovente nos 

cadastros restritivos de crédito. Serve a presente decisão como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES DE LIMA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000234-73.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MAICON RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: PAULA REGINA SANTOS Vistos etc. Pugnou a parte 

autora pela intimação da parte promovida, a respeito da audiência de 

instrução e julgamento outrora agendada para 11/02/2020, por meio de 

telefone. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a intimação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a intimação da 

promovida, por telefone, no número indicado na petição de Id. 26411708, 

intimando-a a respeito da audiência designada nos autos para 11/02/2020 

e informando as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora para se manifestar 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010245-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER LEAL GERMANO OAB - MT26584/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010245-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO ROSA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Ante o 

consignado no termo de audiência de Id. 25522533 é conspícuo o número 

de ocorrências que atrapalharam o caminhar da solenidade conciliatória. 

Desse modo, a fim de não causar prejuízo as partes, sobretudo pelos 

inúmeros episódios indiferentes a vontade delas, deve a audiência ser 

redesignada. Isso porque no âmbito dos Juizados Especiais é 

imprescindível a realização de audiência de conciliação e o 

comparecimento pessoal das partes. À vista disso, determino a 
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designação de nova data para a realização da audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juízo. Intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências em caso de falta injustificada. Oportunamente, 

conclusos. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI JUSSARA SCHNEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006935-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HAIDEROSE CUSTODIO 

CORREA-LINGERIE - ME REQUERIDO: DANIELI JUSSARA SCHNEIDER 

Vistos etc. Pugnou a parte autora pela citação e intimação da parte 

promovida por meio de telefone e pela redesignação da audiência de 

conciliação. Calha frisar que devido a gravidade das circunstâncias, a 

citação via telefone traz uma enorme insegurança, isso porque não consta 

nos autos prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é 

realmente da parte promovida, não podendo assim ensejar a revelia. No 

entanto, considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), a citação 

via telefone não é descartada, razão pela qual determino a citação da 

promovida, por telefone, no número indicado na petição de Id. 26105553. 

Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, façam os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000320-10.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE MAIA DE 

MIRANDA REQUERIDO: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c inexistência de 

propriedade e nulidade de ato administrativo, c/c declaratória de 

inexigibilidade de débito, com obrigação de fazer, indenização por danos 

morais e pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Alexandre Maia de Miranda em face de Centuryon Comércio de Motos 

LTDA, Yamaha Motor do Brasil LTDA, Yamaha Administradora de 

Consórcio Limitada, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, todos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 parcial acolhida. A causa de pedir desta demanda 

centra-se na tese de inexistência de contratação de consórcio de uma 

motocicleta Yamaha, modelo Crypton T105E, placa JZX6541, cor bege, 

ano 2004, Renavam nº 845913905, registrada em nome da parte 

promovente. Alegado pelo demandante que nunca adquiriu a respectiva 

motocicleta e jamais contratou consórcio Yamaha. Trata-se de afirmação 

de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da 

parte demandante produção de prova do que para ele é inexistente. De 

ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser contraproducente exigir 

qualquer vestígio da relação jurídica dita inexistente, sob pena de impingir 

ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de produzir prova 

negativa. A questão probatória é peça central do presente feito. Contudo, 

aparentemente, os entes estatais acionados estão agindo no exercício 

regular do direito, dentro das prerrogativas que lhe são conferidas pela 

Lei. Cobrar tributos do veículo nominal à parte promovente. Na conjuntura, 

excluir de chofre essa possibilidade com base apenas na tese, por 

enquanto suportada só na versão da parte promovente, como não poderia 

ser diferente, neste caso, que se sustenta como declaração em face de 

quem ela alega não ter feito negócio algum, não tem a mesma força contra 

o Estado de Mato Grosso e o Detran, acionados em segunda mão, já que 

nada têm a ver com a discutida relação jurídica em si, que não teria sido 

travada entre a parte promovente e as três primeiras promovidas, mas a 

consequência dela no aspecto de fiscalização, regulação e tributação, 

obrigações estatais que somente poderão ser afastas depois de conferida 

a tese de inexistência da relação jurídica. Adiantar a tutela de plano em 

relação a tais entes estatais é solapar o erário antes que se tenha alguma 

confirmação a respeito. O que demanda, no mínimo, o estabelecimento do 

contraditório, resguardada a ampla defesa, corolários do due process of 

law. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, 

nos termos do art. 300 do CPC, de modo a determinar a restrição 

eletrônica por meio do sistema RENAJUD, para vedar a circulação da 

motocicleta marca Yamaha, modelo CRYPTON T105E, placa JZX6541, cor 

Bege, ano 2004, Renavam 845913905, a ser efetivado pelo staff do 

gabinete, vinculando-o a este processo, até ulterior deliberação deste 

Juízo. 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 
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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 dos requeridos. Citem-se os requeridos Estado 

de Mato Grosso e Detran/MT para contestarem 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). Por derradeiro, citem-se os 

promovidos Centuryon Comércio de Motos LTDA, Yamaha Motor do Brasil 

LTDA, Yamaha Administradora de Consórcio Limitada, intimando-os ainda 

a comparecerem à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000802-55.2020.8.11.0015. AUTOR: MIRIAN DE OLIVEIRA GOMES REU: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Mirian de Oliveira 

Gomes em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não-Padronizados, devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de 

proteção ao crédito, sob o argumento de que inexiste débitos pendentes 

com a empresa promovida. A documentação apresentada pela parte 

autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de 

cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento agregado 

no processo, extrato positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 

28737272, o nome da parte autora encontra-se negativado pela parte 

promovida desde 22/12/2019, no valor total de R$ 330,25. Consta nos 

autos comprovantes de pagamento e declaração de quitação emitida pela 

própria demandada, conforme Id. 28737273, a corroborar a tese autoral. É 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte 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 

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, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARROS MARQUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000543-60.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE LUIZ BARROS 

MARQUES REQUERIDO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos etc. 

Pretensão indenizatória de contrato de serviço não cumprido c/c 

restituição de valores pagos, com pedido de liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Jorge Luiz Barros Marques em face de Twspeed 

Telecom, 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. Antes 

de adentrar a análise dos requisitos da tutela de urgência pretendida, 

calha frisar que é inviável o encerramento imediato da prestação de 

serviço sem a cobrança da taxa de fidelidade, visto que se trataria de algo 

definitivo, sendo inclusive objeto de mérito. O pedido em voga extrapola os 

elementares limites de algo provisório como é e deve ser a tutela de 

urgência. Assim, neste incipiente momento processual, cabível, apenas, 

uma espécie de minus, algo temporário, como a suspensão da prestação 

dos serviços e das mensalidades, até que seja acertado definitivamente o 

direito. A documentação apresentada pela parte autora juntamente com a 

petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Não 

se pode olvidar a probabilidade do direito aduzido pela parte promovente, 

que ao adquirir o plano de internet, verificou falhas na prestação do 

serviço, precisamente quanto à qualidade e velocidade fornecidas pela 

empresa promovida. Na hipótese, existente o vínculo contratual entre as 

partes, conforme demonstrado pelo documento agregado no Id. 28455389, 

a incidir o regramento do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com 

os arts. 2º e 3º do CDC, pois configurada a relação de consumo com 

nitidez. De acordo com o art. 20 do CDC: “Art. 20. O fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade”. Vícios de 

qualidade ou de fornecimento que os tornam impróprios aos fins a que se 

destinam. Impróprios são aqueles serviços inadequados aos fins que 

razoavelmente deles se esperam, como exsurge essa prestação de 

serviço de fornecimento de internet. Aparentemente não está atendendo o 

consumidor. E o fornecedor, a parte promovida, estaria resistindo ao 

problema apresentado. Probabilidade do direito evidenciada, pelo menos 

em relação aos pontos acima delineados. Por outro lado, o perigo de dano 

à parte autora é intuitivo, diante de sua manifestação de vontade quanto 

ao encerramento do serviço, o que provavelmente implicaria em 

cobranças judiciais e extrajudiciais em relação às multas contratuais, se 

não concedida a tutela provisória de urgência cobiçada. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento, podendo ser modificada caso reste incomprovada a 

tese. Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que producente a antítese 

a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o 

momento razoavelmente altaneira. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da pretendida tutela provisória de 

urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, 

conforme acima delimitado. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de 

relação consumerista, existindo alegações verossímeis que podem 

configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte 

autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado 

as regras avençadas em aparente contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de 

tutela provisória de urgência, de modo a determinar a suspensão do 

contrato entabulado entre as partes e por consectário, a suspensão das 

cobranças em relação às mensalidades e multas vertidas no instrumento 

em discussão, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, 

incumbe a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito daquela. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013453-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013453-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL LEONARDO DE 

CASTRO JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que o processo tramitou regularmente com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por MANOEL LEONARDO DE CASTRO JUNIOR 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Afirma a Reclamante que é correntista do Banco Reclamado e que 

na data de 26/07/2019 efetuou o depósito de um cheque em sua conta 

bancária, cártula de crédito no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) e originária de um cliente do requerente, Sr. Claudemir Schenatto. 

Informa que a referida cártula de crédito acabou sendo devolvida por 

insuficiência de fundos. Aduz que solicitou ao Reclamada a devolução da 

cártula para efetuar a cobrança ao emissor, que mesmo após várias 

solicitações não recebeu o referido título. Pleiteia condenação da 

Reclamada ao pagamento do valor do título e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada confessa a transação 

bancária, informa que enviou o título para a agência informada pelo 

Reclamante. Sustenta que somente tomou conhecimento do não 

recebimento pelo Autor com a referida ação. Aduz que não houve 

comprovação dos danos morais alegados. Pleiteia a improcedência da 

ação. Impugnação apresentada, reiterando os pedidos iniciais. Importante 

se faz ressaltar que é necessária a devida cautela da Reclamada, 

preservando-se de eventuais riscos de ter que arcar com a 

responsabilidade pela compensação de cheques, cuja cártula não é 

devolvida ao Reclamante. Na situação apresentada verifica-se que a 

Reclamada, apesar de alegar desconhecer o fato, teve oportunidade de 

realizar a devolução da cártula ao Reclamante tão logo tomou 

conhecimento dos autos, o que não ocorreu. Deixou, portanto, de 

comprovar que o referido título foi devolvido ao Reclamante, fato de 

demonstra o extravio do mesmo. Deveria a Reclamada apresentar provas 

de que não houve falha na prestação dos serviços, porém não obteve 

êxito. Deixou de comprovar ainda a Reclamada que realizou a devolução 

do título. Caracteriza-se como conduta ilícita da Reclamada extraviar a 

cártula de crédito do reclamante, impossibilitando a cobrança do crédito. 

Atribui-se, portanto, a Reclamada a obrigação no pagamento referente ao 

valor do título de crédito. A parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a normalidade da 

prestação dos serviços contratados, como alegado em defesa. Incumbe a 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 333, II do CPC. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da devolução do cheque em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora, restando cabível, pois, a condenação em danos 

morais. Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Resta, pois, patente à falha na prestação de serviço da Reclamada, que 

não agiu diligentemente ao deixar de realizar a devolução do cheque ao 

Reclamante. Cabível, assim, a reparação pelos danos morais causados ao 

Reclamante, uma vez que ultrapassa a seara do mero aborrecimento. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno da simples 

cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez 

que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da 

boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas relações 

negociais. Descurou, assim, a instituição de ensino de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. Insta salientar que 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Reputa-se 

assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao Reclamante do valor do título 

de crédito no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido com 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir do arbitramento. - CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

ao Reclamante do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido com juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento. Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013683-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013683-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDILEUZA BARROS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 330 de 530



questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Prima facie, 

REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Por 

fim REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO DO SPC E 

SERASA ORIGINAL, posto que a ausência de extrato original não trará 

prejuízo a presente demanda. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDILEUZA 

BARROS DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que a 

negativação junto ao SPC e SERASA é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que não possuí nenhum débito junto a parte reclamada, 

pelo que requer a declaração de inexistência dos débitos e a configuração 

de danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente exercício 

regular de direito e ausência de danos morais em razão de exercício 

regular de direito em razão de boleto divergente ao costumeiramente 

emitido pela parte reclamada, sendo relevante esclarecer que a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil ou qualquer outro 

documento que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

manutenção do nome da parte reclamante até o ajuizamento desta 

demanda, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, posto que as provas apresentadas não são aptas a comprovar a 

relação de consumo. Ora, a parte reclamada é responsável pelas 

cobranças indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, a parte 

autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança e da negativação, a declaração da inexistência do débito é a 

medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO 

À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO MORAL, 

ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, 

,com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido nos autos; b) e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, ambos contados da data do 

arbitramento, ou seja, desta data. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005297-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GIVANILDO GONCALVES 

LINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 
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que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo 

vértice, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Mérito 

Sustenta a parte reclamante GIVANILDO GONÇALVES LINS que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, alegando fraude. 

A parte requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular do 

direito e legitimidade da cobrança do débito por inadimplência. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, posto que a parte reclamada deixou de 

acostar CONTRATO ESCRITO OU DE VOZ, mormente que as telas 

apresentadas não são suficientes a comprovar a legitimidade da 

contratação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, em análise ao extrato, há outra restrição cadastral anterior, 

lançadas pela mesma empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, qual débito está 

sendo discutido nos autos n. 1005294-61.2018.811.0015. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00, visto que, a restrição anterior foi 

discutida judicialmente. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada (R$ 245,78); 2) 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, ambos contados da citação; 3) determino a exclusão 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006254-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WILIAN ALVES DA ROCHA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Indenização por 

danos morais proposta por WILIAN ALVES DA ROCHA em desfavor de 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA. Defiro o pedido de retificação do nome do 

polo passivo, conforme requerido na contestação, determinando que a 

secretaria faça a alteração. Relata a Reclamante que teve seus dados 

inseridos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e que a referida 

negativação no valor de R$ 569,01 (quinhentos e sessenta e nove reais e 

um centavo), se deu por solicitação do Requerido. Afirma que não possui 

qualquer vínculo ou débito pendente que justificasse o débito inscrito em 

seu nome. Pleiteia a declaração de inexistência de débito bem como 

indenização por danos morais. No evento de n. 19968187 foi deferida a 

tutela antecipada. Em contestação, a parte Requerida pede a retificação 

do pólo passivo para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, o que fica 

desde já deferido. Defendeu, ainda, a boa-fé da empresa e informou tal 

situação não passa de mero aborrecimento e que já houve o 

cancelamento do cadastro. Pleiteou a improcedência da ação. Houve 

apresentação de impugnação reiterando os pedidos iniciais. É o breve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 332 de 530



Relato. Fundamento e Decido. Indefiro a preliminar de incompetência 

territorial, tendo em vista que o Reclamante comprovou seu endereço nos 

autos. Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova realizado pela Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Verifica-se da análise dos autos que a parte 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem do débito, deixando 

de apresentar contrato realizado e assinado pelo Reclamante, trouxe 

apenas alegações e telas retiradas de seu sistema interno, deixando de 

instruir os autos com algum documento que demonstrasse que não houve 

cobrança indevida ou falha na prestação dos serviços. Não obteve êxito a 

Reclamada em comprovar a legitimidade do débito. A parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. Desta feita, não tendo a Requerida comprovada a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

em apreço, permanece a Reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativo, bem como a condenação em danos 

morais. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Responsabilidade 

civil. Negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Pedido de mero cancelamento da anotação. Ausência de relação 

jurídica entre autor e réu que justificasse o lançamento do débito. Réu que 

alega ser mero cessionário de direitos creditórios da empresa Credi 21 

Participações Ltda., administradora do cartão da Marisa Lojas Varejistas 

Ltda., por meio do qual foram realizadas as compras que deram origem 

aos débitos. O documento do qual consta a anotação aponta o nome do 

réu como informante. Réu que não juntou aos autos cópias do contrato de 

cessão de crédito supostamente celebrado com a Credi 21 Participações 

Ltda., tampouco do contrato firmado pelo autor para obtenção do cartão 

da Marisa. Aplicação da Teoria do Risco Profissional. Réu que deve 

garantir os riscos que advierem de sua conduta. O réu deveria ter se 

preocupado em verificar a validade dos créditos recebidos, pois foi ele 

mesmo quem requereu a inscrição irregular do nome do autor no SCPC. 

Falta de prova de que tenha sido o autor a pessoa que realizou as 

compras por meio do cartão da Marisa. Pedido de cancelamento da 

anotação julgado procedente. Recurso provido.? (TJSP ? APL n. 

3177104820098260000 SP 0317710-48.2009.8.26.0000, Relator: Paulo 

Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 

20.11.2011, Data de Publicação: 30.11.2011). Portanto, não comprovada a 

origem do débito, o mesmo inexiste. Impõe-se acolher os pedidos 

consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a 

anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Posto isso, 

passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno da simples 

cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez 

que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da 

boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas relações 

negociais. Descurou, assim, a instituição de ensino de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. Insta salientar que 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Reputa-se 

assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, confirmo a liminar e, com fulcro no art. 

487, I, do CPC Julgo Parcialmente Procedente o pedido formulado na inicial 

assim, declaro a inexistência da dívida apontada na inicial, determinando a 

exclusão definitiva do nome da parte Autora dos órgãos de restrição ao 

crédito decorrente do débito combatido nestes autos. Condeno o 

Requerido ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006019-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Indenização por 

danos morais proposta por DANILO BANDELOW DE LIMA em desfavor de 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA. Defiro o pedido de retificação do nome do 

polo passivo, conforme requerido na contestação, determinando que a 

secretaria faça a alteração. Relata a Reclamante que, mesmo não 
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possuindo relação contratual com a Requerida, vem recebendo ligações 

sem permissão da Requerente. Aduz que a Reclamada vem ligando em 

seu celular de n. 66-99644-1555 e 66-3532-2885, em todos os períodos 

do dia, procurando pessoa desconhecida e tal fato vem perturbando o 

descanso da Requerente. Informa que já solicitou inúmeras vezes que 

cessem as ligações, porém o pedido não é atendido pela Reclamada. 

Requereu, o deferimento da antecipação dos efeitos da decisão final de 

mérito, a fim de que a Reclamada suspenda as supostas cobranças 

indevidas. No mérito, pugnou pela condenação da requerida em danos 

morais. No evento de n. 19521461 foi deferida a tutela antecipada. Em 

contestação, a parte Requerida pede a retificação do pólo passivo para 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, o que fica desde já deferido. 

Defendeu, ainda, a boa-fé da empresa e informou tal situação não passa 

de mero aborrecimento. Pleiteou a improcedência da ação. Houve 

apresentação de impugnação reiterando os pedidos iniciais. Defende a 

Reclamada a eventualidade de ter sido vítima de fraude, assim como a 

autora, havendo suposta excludente. Alega, subsidiariamente, que não há 

prejuízo moral, mas mero inconveniente com o número de ligações. Resta 

incontroverso que a ré realizou inúmeras ligações para a parte autora, 

bem como restou demonstrado através de documentos que a Autora não 

possui relação contratual ou se encontra inadimplente com a Requerida, 

não havendo, portanto, motivos que justifiquem as ligações. O réu tinha o 

direito de realizar ligações para fazer as cobranças, ainda que 

inexistentes, porquanto desse vício não tinha conhecimento. Mas abusou 

desse direito ao realizar ligações repetitivas a ponto de perturbar a paz de 

espírito da autora e de sua família. Assim, caracterizado o abuso de direito 

(art. 187, CC), presente o ato ilícito. No caso, portanto, tem-se o ato ilícito, 

o dano injusto, o nexo de causalidade e a culpa, que, tratando-se de 

relação consumerista, decorre da responsabilidade objetiva. Com relação 

à inexistência do débito, portanto, questão resolvida. Há zero segurança 

no método escolhido pela ré para celebrar seus contratos, eis que 

qualquer um com os dados na mão pode realizar um telefonema e adquirir 

o serviço em nome de terceiros, o que fica ainda mais realçado pelo 

pequeno lapso da relação negocial. Compete a Reclamada o zelo com a 

realização das cobranças, porém tornou-se inerte no momento em que a 

Reclamante informou não possuir qualquer relação com a Reclamada, ao 

contrário disto continuou realizando as ligações de forma insistente. 

Caracterizado o dano moral, por conduta indevida da reclamada, deve-se 

mensurar o valor da indenização. Em relação ao quantum indenizatório, 

deve ser considerada a natureza do fato e as suas repercussões para a 

requerente e, também, a finalidade pedagógica do instituto, a fim de que a 

requerida, para o futuro, melhor diligencie. Analisando tais situações, e 

tendo em vista que não há gravidade excessiva na conduta, entende-se 

que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a situação em apreço é 

suficiente para o aspecto pedagógico-punitivo e para mitigar os percalços 

anímicos enfrentados pela demandante. Isso posto, e o que mais consta 

dos autos do processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, os pedidos formulados na exordial para: - Confirmar a liminar 

deferida no movimento de n. 19521461. - Condenar a Reclamada a pagar a 

parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar 

a Reclamada ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, 

§4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009761-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GOERDERT PEREIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

RAFAEL JOSE LEHMEN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009761-83.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: MARIA LUIZA GOERDERT 

PEREIRA EMBARGADO: RAFAEL JOSE LEHMEN, MATERNIDADE 

JACARANDAS LTDA - EPP Vistos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por 

MARIA LUIZA GOERDERT PEREIRA em desfavor de RAFAEL JOSE 

LEHMEN e MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP. Em síntese, a parte 

embargante alega que, no dia 15/02/2017, a Embargante comprou o 

veículo CHEV/PRISMA 1.0, Ano 2013/2013, Cor Branca, Placa OAQ-9965, 

Renavam 00550050159 e Chassi 9BGKS69B0DG334264, do ora 

embargado Rafael Jose Lehmen, pelo valor ajustado de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), conforme contrato de compra e venda de veículo. 

Relata que o pagamento seria efetuado mediante uma entrada no valor de 

R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

restantes, por meio do pagamento das parcelas referentes ao consórcio 

feito em nome do embargado Rafael, condição que foi e está sendo 

devidamente cumprida pela Embargante. Apresentou contrato de compra e 

venda, bem como comprovantes de pagamentos. Aduz que em meados de 

julho/2018, foi informada de que ele estava com restrições decorrentes de 

processo de execução, proposto em 20/07/2017, pela Maternidade 

Jacarandás Ltda (Embargada) face ao antigo proprietário Rafael 

(Embargado), ajuizada meses após a compra do veículo. Tendo sido 

realizada restrição Renajud ocorrida em 20/02/2018. Sustenta que o bem 

penhorado não pertence ao devedor e sim a parte Autora, ora 

Embargante. Pleiteia a baixa da restrição realizada sobre o veículo. As 

partes Embargada foram devidamente citadas, tendo apenas a Reclamada 

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA – EPP apresentado contestação 

pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, com a manutenção da 

penhora nos autos em apenso da execução. Declaro, portanto, a revelia 

do Reclamado RAFAEL JOSE LEHMEN. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cumpre salientar que, a ação de embargos de terceiro tem 

natureza constitutiva, busca desconstituir um ato judicial, considerado 

abusivo, restituindo as partes ao estado anterior à apreensão impugnada. 

Pode ser pleiteada por aquele que, não sendo parte no processo, vem a 

sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de restrição 

judicial. Vale ressaltar que, são quatro os requisitos para a oposição de 

Embargos de Terceiro: existência de ato de apreensão judicial; que o 

embargante seja proprietário ou possuidor da coisa; que seja terceiro; que 

se obedeça ao prazo fixado no artigo 675, do Código de Processo Civil. 

Assim, verifica-se que, com efeito, os documentos trazidos aos autos 

comprovam que a venda do bem foi realizada ao Embargante em 

15/02/2017, ao passo que as contrições lançadas sobre o veículo apenas 

ocorreram em 20/02/2018, ou seja após a venda, quando já se encontrava 

com o Embargante, o que comprova que devedor já não era mais 

proprietário do veículo. Diante disso, entendo que não houve fraude a 

execução, eis que ausente os requisitos do art. 792 do CPC. Desse modo, 

em sendo o veículo de propriedade de terceiro, não soa jurídico determinar 

que o patrimônio desse responda pelas dívidas de outrem. Cito nesse 

sentido: Embargos de terceiro Penhora Concordância do exequente 

embargado com o levantamento do bloqueio judicial incidente sobre veículo 

Procedência dos embargos com condenação do embargado nas verbas 

de sucumbência Irrazoabilidade - Hipótese em que o veículo não estava 

registrado em nome da embargante Inocorrência de desídia - 

Harmonização entre os princípios da causalidade e da sucumbência 

Precedentes Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 1 4 5 0 8 7 3 2 0 1 1 8 2 6 0 4 5 1  S P 

0014508-73.2011.8.26.0451, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/06/2014) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos de terceiros opostos por MARIA LUIZA GOERDERT PEREIRA, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Determino a desconstituição dos atos de 

constrição lançados sobre o veículo objeto da demanda, devendo ser 

expedido ofício ao DETRAN, a fim de que dê integral cumprimento a 

presente decisão. Translade-se cópia desta sentença aos autos n. 

1008718-48.2017.8.11.0015. Deixo de condenar os promovidos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 334 de 530



Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE APOLINARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013820-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KATRINE APOLINARIA DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Mérito Sustenta a parte reclamante KATRINE APOLINÁRIA DA 

SILVA que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada OI 

S/A, uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, alegando 

fraude. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular 

do direito e legitimidade da cobrança do débito por inadimplência. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mormente que as provas apresentadas 

não são suficientes a comprovar a legitimidade da contratação, porquanto 

deixou de apresentar contrato escrito ou de voz. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui 

a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado 

a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, já que em análise ao extrato, denoto que há 

outra restrição lançada pela mesma empresa, contudo é posterior a 

discutida nesta lide, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00, visto que, a restrição mais antiga 

está sendo discutida nesta lide. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, ambos contados da citação; 3) Determino que a parte reclamada 

proceda com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“3” não seja cumprida. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

EMPRESA DE TELEFONIA OI - Sinop/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000985-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PODIO PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: OI S/A, EMPRESA DE TELEFONIA OI - 

SINOP/MT Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA voluntário 

de acordo com a concordância tácita da exequente quanto aos valores 

depositados (id nº 28356453). Em consulta ao Sistema PJe não verificando 

a distribuição de Embargos ou qualquer outra medida pela parte 

executada. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013887-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013887-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA GARAY REQUERIDO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Ab initio, 

esclareço que, em que pese a notória Ação de Recuperação Judicial 

distribuída pela Empresa promovida TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES 

LTDA perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca da Capital de São Paulo, sob o nº 583.00.2007.152612-0, que 

teve seu processamento deferido em 28/08/2007, não há óbice ao seu 

regular prosseguimento até a fase cognitiva. Desse modo, entendo que as 

ações nas quais se demanda quantia ilíquida (ação indenizatória, por 

exemplo) devem prosseguir até a sentença – título executivo que 

posteriormente será pago ao credor (Art. 6º, § 1º da Lei nº. 11.101/05). 

Ademais, nesse mesmo sentido dispõe o Enunciado 51 do FONAJE: “Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. De um 

mesmo turno, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por MARIA 

GARAY em desfavor de TRÊS COMÉRCIOS DE PUBLICAÇÕES LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta “que recebeu proposta 

enquanto transitava no aeroporto para receber exemplares da parte ré, 

mediante taxa mínima. Informa não ter recebido os exemplares, bem como, 

estar sendo cobrado indevidamente por valores daquele contratado, 

sendo solicitado o cancelamento, mas que a empresa ré se absteve da 

situação. Diante do exposto, requereu a parte autora a restituição das 

parcelas do valor de R$ 1.312,09 (um mil, trezentos e doze reais e nove 

centavos) e condenação em danos morais.” (Sic). Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a falha na prestação de serviços e conduta 

ilícita da parte ré em ter finalizado contrato de serviços não solicitado e 

não consentido pela parte autora. In casu, denoto que a parte reclamada é 

responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela em seu sistema de cobrança e forma de 

contratação por sinal eivada de vícios, corroborado ao fato de que a parte 

autora trouxe provas e protocolos junto a exordial. De outro lado, a parte 

ré não trouxe elemento de prova tal como assinatura da parte autora no 

recibo de entrega dos exemplares, que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a legitimidade de seu ato arbitrário, contrário aos ideais principiológicos do 

direito do consumidor, ônus que cabia a parte reclamada demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). COM RAZÃO A PARTE AUTORA. Ou seja, restou 

comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na 

prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, 

culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor 

(artigo 14 do CDC). Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento em 

que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação que 

foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano in re 

ipsa. Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/1995, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do CPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A 

LIMINAR: I – CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da parte autora, 

a título de danos materiais, na forma simples, a importância de R$ 1.312,09 

(um mil, trezentos e doze reais e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro desconto indevido e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 
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combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 

do CC); e II - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a parte autora, 

a título de danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do 

STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 

do CC). Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA CUNHA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001938-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte 

autora CLÁUDIO DA SILVA CUNHA em face das parte requerida 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Instada a 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar prosseguimento 

no presente feito, a parte promovente quedou-se inerte, deixando 

transcorrer o aludido prazo, conforme certidão acostada. Ante o 

extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta 

apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Diante do exposto, 

considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso III do 

CPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do mérito, 

uma vez que a parte autora não promoveu o prosseguimento da mesma, 

bem como deixou de apresentar manifestação. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014269-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LUFT SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014269-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE LUFT SECCHI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005621-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FELIPE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAYARA BESSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA OAB - MT23152/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005621-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MOACIR FELIPE 

CAVALCANTE REQUERIDO: VIVIANE MAYARA BESSA DOS SANTOS 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. 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. Trata-se de Ação Monitória interposta por MOACIR FELIPE 

CAVALCANTE em desfavor de VIVIANE MAYARA BESSA DOS SANTOS 

visando recebimento de crédito através de um cheque de nº UA000065, 

Banco 341, Ag. 8218, C/C 14846-1, recebido para compensação em 11 de 

maio de 2016 no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). 

PRELIMINAR - Impossibilidade do Rito A parte Reclamada sustenta que não 

cabe apreciação de Ação Monitória nos Juizados Especiais. A presente 

reclamação tramitou segundo os limites traçados na Lei de regência para 

cobrança de cheque, não havendo qualquer prejuízo à parte Reclamada, 

razão pela qual, rejeito a preliminar. MÉRITO Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Ademais, o 

Reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos documentação comprobatória suficiente. Deste modo, restando 

sem provisão de fundos o referido título, faz surgir o direito da parte 

Reclamante à respectiva cobrança, sem adentrar aos motivos 

determinantes da causa subjacente. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 337 de 530



CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE 

PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA 

DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de 

enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) Sem maiores delongas, como exposto 

acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao negócio 

que originou sua emissão. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e 

novecentos reais), referente ao valor principal do cheque acostado na 

inicial, acrescido de juros 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e 

correção monetária (INPC), a partir do vencimento do título. Deixo de 

condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVIO PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000685-98.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MARCELO OLIVIO PRADO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que o processo tramitou regularmente com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta 

por MARCELO OLIVIO PRADO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

a restituição imediata dos valores já adimplidos pelo requerente no 

contrato de consórcio celebrado com a requerida sob o argumento de que 

teria sido induzido em erro. Por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95 há 

isenção de custas na primeira instância, cabendo a requerida formular tal 

impugnação somente em caso de remessa dos autos à segunda instância 

no âmbito dos Juizados Especiais. Não há que se falar em extinção por 

ofensa ao art 330, §2º do CPC, uma vez que, como bem pontudo pela 

própria requerida, a revisão contratual não é objeto da presente demanda, 

mas sim a restituição imediata dos valores arguido vício de consentimento 

no negócio. Se a causa de pedir do promovente é arguir vício de 

consentimento não é, por questão lógica, obrigado a discutir nulidade de 

cláusulas pois a alegada promessa de contemplação imediata suplantaria 

a validade de tais cláusulas. De igual forma, ainda que exista o julgamento, 

via recurso repetitivo, a situação tratada naquele incidente é diversa da 

situação arguida no presente feito singular, motivo pelo qual não há óbice 

em seu processamento e análise. Não há que se falar em ausência de 

interesse de agir quando a tese defensiva é oposta a pretensão autoral; 

não obstante, em sua exordial a promovente. Em sua exordial o 

promovente informa o adimplemento da importância de R$ 7.847,01 (sete 

mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavos) e pugna pela 

restituição imediata de tais valores cumulado com danos morais. Uma vez 

que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em 29 de agosto de 

2017 há a incidência da Lei nº 11.718/08 que dispõe sobre a forma de 

restituição dos consorciados desistentes. Tal posicionamento é 

acompanhado pelo E. TJMT, conforme observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – 

PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR - 

AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE 

PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Em sua petição o promovente argui 

vício de consentimento ao afirmar que foi induzido em erro. Sustenta que 

representante da promovida teria lhe prometido a contemplação imediata 

da carta de crédito já na primeira assembleia. Contudo não consta nos 

autos provas encartadas que evidenciem tal promessa. Deixou o 

Reclamante de comprovar a alega promessa do vendedor de 

contemplação do consórcio, não demonstrando a prática de ato ilícito 

praticado pela Reclamada. Assim, neste cenário, se evidencia a ausência 

de qualquer vício de consentimento e, portanto, deverá o promovente 

aguardar a contemplação da restituição via sorteio ou ao final do 

consórcio como estabelece a Lei regente. Assim, de acordo com a Lei 

acima referida, a restituição dos valores pagos pelo consorciado 

desistente deverá ocorrer no momento da contemplação da cota do 

consorciado excluído, ou após a data da última assembléia. Nesse sentido, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. 

DESCABIMENTO. Considerando que a parte autora não fez prova das 

suas alegações iniciais, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus 

probatório, não há falar em revisão dos termos do contrato por vício de 

vontade. Conclusão idêntica à da sentença recorrida. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO. Aplica-se ao caso a Lei nº 

11.795/08, determinando-se que a devolução dos valores pagos deve ser 

promovida quando do sorteio da quota do desistente ou no trigésimo dia a 

partir da data da última assembléia do grupo. CLÁUSULA PENAL OU DE 

REDUÇÃO DE VALORES. Não há falar em dedução dos valores relativos à 

cláusula penal, pois não demonstrado efetivo prejuízo à administradora. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 
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70080406051, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/04/2019) Desta forma, a 

determinação de devolução imediata das quantias pagas pelo consorciado 

desistente implicaria na diminuição do saldo comum, com evidentes 

prejuízos à coletividade de consorciados. Na hipótese dos autos, 

considerando que a contratação se deu em data posterior a vigência Lei 

nº 11.795/2008, a restituição se dará nos termos do disposto no seu art. 

22, já mencionado. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006776-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRATO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006776-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MADEIRATO MADEIRAS LTDA 

- ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. MADEIRATO 

MADEIRAS LTDA - ME ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO. O presente feito cuida de pedido de 

anulação dos lançamentos tributários que originam as CDAs nº 20175276; 

2017194810; 2018754972 e 2018878977, inerentes a TACIN - Taxa de 

Segurança Contra Incêndio instituído pela Lei Estadual nº 4.547/1982 com 

alterações pela Lei Estadual nº 9.067/2008. Sustenta o promovente que 

referida cobrança é indevida por ser a segurança pública dever do 

Estados nos termos do art. 144, CF; pela violação ao disposto no art. 145, 

§2º, CF e art. 77, parágrafo único, CTN, que impedem que taxas utilizem a 

mesma base de cálculo de impostos e uma vez que a base de cálculo da 

TACIN, nos termos do art. 100-B da referida Lei Estadual é base de cálculo 

do IPTU e, por fim, que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros é 

público e indivisível. Por seu turno a promovida sustenta 

constitucionalidade da TACIN frente a jurisprudência do STJ e STF. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Há muito a presente questão vem 

sendo debatida nos Tribunais Superiores. Tornando-se objeto de Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 643.247/SP que originou o tema 

16 e, em 01/08/2017 assim restou ementando: A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da 

atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. A jurisprudência do E. 

TJMT entendia pela constitucionalidade da criação da TACIN por Lei 

Estadual, bem como a inaplicabilidade do Tema 16. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – 

DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING 

CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA 

REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO 

EXERCIDO.No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem ou 

não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio e, 

por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a 

seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate 

a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de 

incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

foi instituída pela Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 

9.067/2008 e nº 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e 

divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso 

concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018 - grifo nosso). Em breve 

síntese, a não aplicação do leading case se sustentava na divergência de 

fundamentação. O Tema 16 resultou de taxa equivalente à TACIN criada 

pelo Município de São Paulo/SP. Já no Estado de Mato Grosso a TACIN foi 

criada por Lei Estadual. Contudo, tal entendimento foi objeto de apreciação 

pelo STF nos autos do ARE nº 972352/MT assim ementado: Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. 

Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. 

Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão 

geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É 

despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais 

votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo 

regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de 

mandado de segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019 - grifo 

nosso). Em sede de decisão monocrática, nos mesmos autos acima 

ementados, o Min. Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto: 

Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 

do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria 

representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o 

RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem 

encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos 

seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para 

reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em 

desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16). (...) 

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o 

referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a 

abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da 

taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, 

en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 

39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. 

Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de 

inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes 

termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os 

embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No 

recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto 

constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto 

constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a 

taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear 

essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o 

presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo 

Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data 

anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de 

origem, ao examinar a especie dos autos, consignou que: “A exigência da 

referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da 

Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que 

permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao 
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criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços 

de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de 

março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 

13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019 - grifo nosso). Portanto, a instituição da 

TACIN, ainda que, por Lei Estadual resta englobada pela decisão do Tema 

16 do STF em sede de repercussão geral. Nesta esteira de pensamento a 

segurança pública, por força do art. 144 da CF, deve ser custada por 

intermédio de impostos e não taxas. Por fim, em sede de Embargos de 

Declaração nos autos do RE nº 643.247/SP houve a modulação dos 

efeitos nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – 

TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se 

imponha parcimônia nomanejo do instituto da modulação de efeitos de 

decisões, a alteração dejurisprudência consolidada há quase duas 

décadas justifica a eficáciaprospectiva do novo pronunciamento, em 

atenção à segurança jurídica eao interesse social, nos termos do artigo 

927, § 3º, do Código de ProcessoCivil.[…] Conheço dos embargos de 

declaração protocolados pelo Municípiode São Paulo e os provejo para 

modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da 

publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de2017 —, ressalvadas 

as ações anteriormente ajuizadas. Diante do exposto, confirmo a liminar 

deferida e, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral para DECLARAR nulo os lançamentos da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 

4.547/82, do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida 

Ativa nº 20178276; 2017194810; 2018754972 e 2018878977, com a baixa 

das anotações respectivas no cadastro de contribuintes devedores ou 

instrumento similar possibilitando a emissão de certidão negativa em nome 

da requerente livre de anotação quanto as CDA’s em discussão. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008638-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANNY TAMARA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008638-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NATANNY TAMARA DE 

AMORIM REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. PRELIMINAR a) Ilegitimidade Ativa Restou demonstrado 

através dos documentos apresentados nos autos a legitimidade da parte 

Reclamante em demandar contra a Reclamada haja vista demonstrada a 

transação comercial entre as partes. Rejeito portanto, a preliminar. b) 

Ilegitimidade passiva da Requerida Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. MÉRITO No mérito 

alega a Autora que adquiriu passagens aéreas pela empresa aérea 

Avianca, através dos serviços da requerida, com destino à Cuiabá/MT, no 

dia 8 de Abril de 2019 (Localizador QVOG86), com decolagem previstas 

às 06:10h , voo este de volta que teria sido cancelado pela Companhia 

Aérea – AVIANCA BRASIL (OCEANAIR - Linhas Aéreas Ltda). Ademais, 

afirma a parte Requerente que entrou em contato com a Requerida, 

considerando a notícia de cancelamento, sem, todavia, lograr êxito em 

obter informações precisas. Aduz que fora recolocada em outro voo para 

o dia seguinte as 23:00 hs. Aduz que o referido voo também foi 

cancelado. Relata que recebeu informação de que haveria próximo voo as 

04:oo hs, porém ao tentar realizar o check-in fora informada acerca do 

novo cancelamento. Assim, afirma que acabou por adquirir nova 

passagem pelo valor de R$ 1.044,74 (um mil e quarenta e quatro reais e 

setenta e quatro centavos). Pleiteia a restituição do referido valor, bem 

como indenização por danos morais. Por seu turno, a Requerida defende 

que não possui responsabilidade pelos atos da companhia aérea, por ser 

uma empresa de plataforma de pesquisa, comparação e intermediação de 

venda de passagens aéreas, não possuindo ingerência sobre eventuais 

cancelamentos, atrasos, assim como sobre efetiva realização dos vôos. 

Sustentando ainda a excludente de responsabilidade por fato de terceiro 

ou culpa exclusiva da companhia aérea, inexistindo dano moral ou material 

a ser indenizado por parte da ré. Cumpre ressaltar que no caso dos autos, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a requerida por ser empresa atuante na cadeia de 

fornecedores de serviços, responde de forma objetiva por eventual dano 

causado ao consumidor, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, restou comprovado pelo Id nº 

21120755 e Id nº 21120760 , que a autora de fato adquiriu passagens 

aéreas pela Ré, tendo como data de viagem dia 08/04/2019, bem como, 

restou evidenciado que adquiriu no dia 09/04/2019 nova passagem aéreas 

de retorno (Id nº 21120762 ). Contudo, não prospera a alegação da 

requerida de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da 

companhia aérea ou por fato de terceiro, posto que a própria requerida em 

sua contestação (Id nº 22081329 ) relata que a empresa aérea Avianca 

ingressou com pedido de recuperação judicial na data de 10/12/2018, 

todavia, consoante e-mail no Id nº 21120760 , a autora adquiriu as 

passagens aéreas em 17/03/2019, ou seja, a Requerida tinha plena 

ciência do risco de comercialização de passagens aéreas com aquela 

companhia. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos 

autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito 

milita estreme de dúvidas em favor da Requerente. Isto porque a requerida 

não foi capaz de modificar os direitos da autora, nos termos do art. 373, 

inciso II do CPC, visto que a requerente trouxe provas satisfatórias a fim 

de comprovar a verossimilhança de suas alegações. Portanto, aplicam-se 

ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. Intermediação de compra e venda de passagens aéreas. 
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Serviço que pressupõe suporte integral a ser prestado pela 

intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor contratado 

(companhia aérea). Responsabilidade solidária da intermediadora e da 

transportadora aérea por eventual falha na prestação dos serviços. Art. 

7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do CDC. Legitimidade 

passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Transporte aéreo. Passageira que não conseguiu embarcar para 

Salvador/BA, em razão de overbooking. Ausência de qualquer assistência 

por parte das rés à autora, que se viu obrigada a adquirir passagem aérea 

de outra empresa para seguir viagem. Falha da prestação dos serviços 

verificada. Dano moral configurado. Manutenção. Observância dos 

critérios da modicidade e razoabilidade, bem como da finalidade de 

propiciar certo conforto à lesada, sem favorecer seu enriquecimento sem 

causa. Danos materiais acolhidos. Efetiva comprovação nos autos. 

SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. Arbitramento pela r. Sentença 

em 15% do valor da condenação que não comporta redução, sob pena de 

aviltamento da profissão. Ausência de fundamentação legal que não 

acarreta a nulidade apontada no recurso, denotando-se que a fixação da 

verba honorária foi feita em valor comedido e condizente com o trabalho 

realizado pelo advogado e com a complexidade da causa. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP - AC: 10115888420188260477, Relator: HERALDO DE 

OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. Insta salientar que o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Reputa-se assim inequívoca a obrigação 

de reparar o dano causado. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Na mesma linha de 

intelecção procede o pedido de indenização por dano material 

correspondente ao valor da passagem que a autora adquiriu da 

companhia aérea Avianca. Ante o exposto, afasto as preliminares 

arguidas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a 

ré no pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a sentença e 

crescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; b) 

CONDENAR a ré na devolução à autora do valor de R$ 1.044,74 (um mil e 

quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação; Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005283-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005283-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSUE DA COSTA SANTOS 

REQUERIDO: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, 

ATACADAO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais que JOSUE 

DA COSTA SANTOS move em desfavor de VALE GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e ATACADAO S.A., alegando, em síntese, 

que adquiriu produto alimentício da primeira Reclamada no estabelecimento 

da segunda Reclamada, contudo, ao abrir ingerir a carne, constatou a 

presença de corpo estranho no alimento, verificou se tratar de parte de 

uma agulha de vacina animal, com tamanho aproximado de 2 (dois) 

centímetros, causando-lhe transtornos de toda ordem. Requer a 

condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

que alega ter experimentado de forma injusta. A 1ª Reclamada apresentou 

contestação alegando que dispõe de programas de autocontrole 

desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados na frequência 

estabelecida, no intuito de garantir a integridade, inocuidade e qualidade 

dos produtos e que não restou comprovados os danos alegados. A 2ª 

Reclamada em sua defesa arguiu em preliminar a ilegitimidade passiva por 

não ser fabricante do produto, todavia, rejeito-a, pois são responsáveis 

solidários todos aqueles que participaram, de maneira efetiva, da 

produção, circulação e Distribuição dos produtos ou de prestação de 

serviços. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º). No mérito, defende 

quanto a ausência de nexo de causalidade entre os fatos e a fabricação 

do produto. Sustenta quanto a ausência dos pressupostos do dever de 

indenizar. Requer, ao final, a improcedência da ação. Inexistindo mais 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 
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valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que, o Poder 

Judiciário junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. A análise da responsabilidade civil 

por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: 

Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela 

ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento 

subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. A inteligência do art. 

6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, que é norma de ordem 

pública, nos mostra que são direitos básicos do consumidor, entre outras 

coisas, a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando a critério do Juiz for verossímil a alegação ou quando for 

hipossuficiente. Na hipótese vertente, a par do conteúdo probatório 

acostado aos autos, verifica-se típico acidente de consumo pelo fato do 

produto, cuja tutela tem sede na legislação consumerista. O produto 

adquirido pela parte Autora apresentou-se, de forma inconteste, 

defeituoso. Cumpre ressaltar que o simples fato de levar à boca o alimento 

com corpo estranho, independentemente de sua ingestão, é suficiente 

para caracterizar o dano moral. Isso porque o alimento em tais situações 

expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, 

mesmo não ocorrendo a ingestão do corpo estranho, o que gera direito à 

compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à 

alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana. No caso em questão o Reclamante correu sério risco de lesão. A 

mais nova e moderna doutrina aponta o dever de qualidade nas relações 

de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Tal dever de qualidade encontra-se visceralmente 

ligado à necessidade de se conferir segurança aos consumidores, 

notadamente em práticas relacionadas ao consumo de alimentos, como é o 

caso dos autos. Considerando-se a aplicação da legislação especial ao 

caso em tela, impõe-se a responsabilização do fornecedor/fabricante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade. Outrossim, o sentimento de repugnância e o nojo 

experimentado pela demandante, ao deparar com o objeto encontrado, 

certamente geraram os danos morais alegados, ressaltando-se, ainda, a 

violação ao princípio da confiança, outro norte axiológico a ser perseguido 

nas relações de consumo. Com efeito, o evento danoso foi alvo de 

registro da ocorrência junto à própria empresa Reclamada, que nada fez 

para minimizar a dor moral sofrida pela parte Autora, o que indica a 

veracidade das alegações esposadas na inicial e demonstra dessa forma, 

a indignação da autora com o ocorrido. Não há falar da prova do dano 

moral no caso em comento, uma vez que este não se comprova através 

dos mesmos meios utilizados para verificação do dano material. Basta, 

para tanto, apenas a prova da existência do ato ilícito. O dano moral existe 

in re ipsa. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral. 

Nesse sentido, vale referir parte do voto do Des. Nereu José Giacomolli, 

do Eg. TJ/RS, proferido nos embargos infringentes nº. 70007317084, 

julgado pelo 5º Grupo Cível, em caso análogo: O caso, pois, retrata 

incidência do dano moral puro, o que significa que ele se esgota na lesão 

à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do 

próprio ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens 

incorpóreos, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da 

auto-estima, tornando extremamente difícil a prova da efetiva da lesão. Por 

isso, adiro à corrente que dispensa a demonstração em juízo dessa 

espécie de dano moral, considerando estar o dano moral in re ipsa. 

(destaquei e negritei). Dessa forma, estando presentes o dano e a relação 

de causa e efeito, cabia à demandada demonstrar alguma das 

excludentes positivadas no CDC (art. 12, § 3º, I, II e III), quais sejam: a) a 

não colocação do produto no mercado; b) a inexistência do defeito; c) 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado 

em nenhum momento nestes autos. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade solidária das Reclamadas e dessa forma ocasionou 

danos de natureza moral a parte Reclamante. Entretanto, é de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e severidade. Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o Pedido Inicial, e CONDENO as 

Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Reclamante, 

acrescido de juros de 1% a.m a contar da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013412-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERA - MOVEIS E ELTRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013412-72.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CREUZA MARIA DA 

FONSECA REQUERIDO: ROMERA - MOVEIS E ELTRODOMESTICOS Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. A 

parte Promovente arguiu preliminar de ilegitimidade, afirmando que a 

fabricante do produto seria parte legitima para responder a presente ação. 

Contudo, rejeito a preliminar arguida em razão da demanda se tratar de 

atraso na devolução do produto encaminhado para assistência técnica. 

Sendo responsável a Promovida por fazer parte da cadeia de Consumo, 

nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Apenas para situar a questão, a requerente ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, alegando que adquiriu 

uma Lavadora de Alta Pressão WAP EXCELLENT 110V, no valor de R$ 

460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Aduz que o produto apresentou 

vício, e seguindo orientações da Ré, encaminhou o aparelho para 

assistência técnica, contudo, não fora mais devolvido. Pugna então, pela 

restituição do montante pago pelo aparelho. O ponto controvertido da 

demanda cinge-se no direito ou não há restituição dos valores e a 

existência de supostos danos morais. Pois bem. Inicialmente cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 
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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.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário 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. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou aquisição da Lavadora de Alta Pressão WAP 

EXCELLENT 110V, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

Comprova também que procurou a assistência técnica autorizada, no 

entanto, o aparelho não lhe foi devolvido. Evidente o direito da autora à 

restituição do valor pago pelo produto, na forma do art. 18, § 1º, inc. II, do 

CDC, uma vez que o defeito apresentado, aliado ao encaminhamento à 

assistência técnica, encarregaram-se de frustrar a confiança da 

consumidora no produto e na fornecedora. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, 

tenho que a requerida deve suportar o ressarcimento do valor pago pelo 

produto, pois a reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no 

conserto ou substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, 

conforme a jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - 

DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do aparelho) e o dano (inexistência de conserto, substituição 

do aparelho defeituoso ou restituição do valor). No que tange aos 

alegados danos morais, restou comprovado que foram acionadas as 

requeridas, a fim de ver consertado seu aparelho, porém não obteve êxito 

no seu intento. Isso demonstra o descaso com o consumidor, que, ao 

procurar as requeridas, não teve resolvido o problema do aparelho. A 

propósito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 

“EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA NO VALOR DE R$ 

1.000,00. 1(...) 2. Ademais, com base no art. 14, §3, inciso II, do CDC, o 

fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 3. (...) 4. 

Dano moral configurado em razão do descaso da parte ré com para com a 

parte autora, que vendeu ao demandante um produto com defeito. 5. Não 

tendo a demandada se insurgido quanto ao valor indenizatório, sem 

recurso da parte autora, fica mantida a quantia de R$ 1.000,00 a ser paga 

a titulo de danos morais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002149896, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

VÍCIOS DE QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DO 

APARELHO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS 

INDENIZÁVEIS, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. 1. Não 

há como excluir a responsabilidade solidária da recorrente, à vista do 

disposto no art. 18, "caput¿, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990). 2. Verificado que o aparelho apresentou defeito e, não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, como corretamente reconhecido na sentença, 

em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Em que pese o mero descumprimento contratual não gere o 

direito à indenização por dano moral, no caso em concreto, em que houve 

envio do aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo inclusive 

sido feita tentativa de solucionar o problema através do PROCON, 

demonstrado o desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o 

consumidor à reparação dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em 

sentença (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, não merecendo reparo. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) 

Vislumbra-se que a autora se viu privada de utilizar seu produto, o que 

enseja a reparação por danos morais, anotando-se que a “inércia da 

substituição ou restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, 

configura dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de 

danos morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 
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verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1][1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2][2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), se 

não consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar as REQUERIDAS a RESTITUIR a parte 

Autora o valor pago pelo produto de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta 

reais), a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do 

STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. 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. P.I.C. [1][1] O Quantum da Indenização do 

Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 

[2][2] 5ª ed., pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013266-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA APARECIDA 

COUTINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. A Promovida 

alega que o extrato de negativação apresentado pela Promovente não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos constante do mesmo 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. O presente feito trata-se de relação de 

consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua 

procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da 

consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus probatório, em 

favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de Ação De 

Declaração de Inexitencia de Débito Cumuladoa com Indenização por 

Danos Morais, proposta por VILMA APARECIDA COUTINHO em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por débito no valor de R$185,49 

(cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição a utilização de serviço de telefonia móvel. Requer 

assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante, juntado apenas tela sistêmica que de 

forma insolada não é capaz que comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - 

DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 
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REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. 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. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) No entanto, quando aos 

danos morais, conforme extrato anexado a inicial a requerente possui 

negativação posterior em seu nome. Contudo, não obstante a existência 

deste outro registro em nome do reclamante, este data de momento 

posterior ao disputado nesta ação, sem força, portanto, para isentar o 

reclamado de responder pelos prejuízos morais causados à reclamante. 

Este é o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in verbis: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (grifou-se). Por consectário, 

somente será afastada a indenização em se tratando de devedor 

contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições regulares em nome do 

postulante, cadastradas em momento anterior à que se discute em juízo. 

Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROTESTO 

INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO 

VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA 

PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA 

PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a alegação da parte requerida 

no sentido de que o serviço contratado foi apenas para destombar o 

caminhão e providenciar a remoção até a frente do guincho. De acordo 

com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta 

expressamente que "O serviço foi contratado para destombar o caminhão 

e remoção até a frente do guincho. O valor contratado verbalmente foi de 

R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo 

serviço contratado corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a 

sentença no ponto que considerou a responsabilidade da requerida até o 

término da prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o 

abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto 

à requerida. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão somente da inscrição 

discutida nestes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006019-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DEROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006019-50.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ARTEMIO DEROSSI REU: BANCO 

PAN Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. Mérito 

Sustenta a parte requerente que por efetuou a quitação do seu contrato 

de financiamento firmado com a promovida, contudo, seu nome foi 

negativado indevidamente, afirma ter cumprido integralmente com todas as 

prestações, contudo, mesmo cumprindo regularmente o parcelamento teve 

seu nome negativado. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, admite 

que o reclamante celebrou financiamento de parcelamento para quitação 

dos débitos, inclusive reconhece que foram pagas todas as parcelas, 

contudo, afirma que não realizou a negativação. Portanto, entendo que, 

resta incontroverso que se trata de financiamento devidamente quitado, 

contudo a empresa reclamada não comprovou que houve atraso no 

pagamento, ou inadimplemento que justificasse a negativação. É evidente 

que o credor pode negativar o nome dos devedores, com o intuito de obter 

o pagamento dos débitos pendentes, porém não restou demostrado que o 

reclamante estivesse em mora. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 
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reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar suas alegações. Infere-se, portanto, que ocorreu a inserção 

indevida dos dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E NEGATIVAÇÃO NA SERASA 

- DÍVIDA QUITADA - ABALO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR INARREDÁVEL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

ANÁLISE DO SOFRIMENTO DO OFENDIDO, DA INTENSIDADE DO DOLO OU 

GRAU DE CULPA DO RESPONSÁVEL E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS 

PARTES - VALOR EXACERBADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS 

PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto indevido de título é fato 

gerador de constrangimentos e transtornos na vida do protestado, pois 

além de ter seu crédito negado, fica impedido de realizar atos comerciais, 

provocando-lhe, conseqüentemente, dano moral indenizável. A 

indenização por danos morais deve ser fixada de modo a dar uma 

compensação ao lesado pela dor por ele sofrida, porém não pode ser de 

maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado. 

(TJ-SC - AC: 131854 SC 2001.013185-4, Relator: Mazoni Ferreira, Data de 

Julgamento: 11/08/2005, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Lages.) A parte autora, por sua vez, 

comprovou o pagamento da realizada pelo reclamado, tempestivamente. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da requerente, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

requerente. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial; b) determinar que a Promovida 

exclua os dados da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão; e c) 

condenar a requerida pagar a parte requerente R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013268-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013268-18.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA APARECIDA 

COUTINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Não há que 

se falar em litispendência/conexão entre os processos citados pela 

reclamada, pois discutem cobranças referentes a contratos distintos e 

com valores distintos. A Ré suscita, ainda, preliminar de falta de interesse 

de agir, por entender que não houve demonstração de pretensão 

resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir 

é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. Assim, rejeito as preliminares suscitada. O presente feito trata-se 

de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de Ação De 

Declaração de Inexitencia de Débito Cumuladoa com Indenização por 

Danos Morais, proposta por VILMA APARECIDA COUTINHO em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por débito no valor de R$ 132,57 

(cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição a utilização de serviço de telefonia móvel. Requer 

assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 
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em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante, juntado apenas tela sistêmica que de 

forma insolada não é capaz que comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - 

DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. 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. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) No entanto, quando aos 

danos morais, conforme extrato anexado a inicial a requerente possui 

negativação posterior em seu nome. Contudo, não obstante a existência 

deste outro registro em nome do reclamante, este data de momento 

posterior ao disputado nesta ação, sem força, portanto, para isentar o 

reclamado de responder pelos prejuízos morais causados à reclamante. 

Este é o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in verbis: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (grifou-se). Por consectário, 

somente será afastada a indenização em se tratando de devedor 

contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições regulares em nome do 

postulante, cadastradas em momento anterior à que se discute em juízo. 

Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROTESTO 

INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO 

VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA 

PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA 

PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a alegação da parte requerida 

no sentido de que o serviço contratado foi apenas para destombar o 

caminhão e providenciar a remoção até a frente do guincho. De acordo 

com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta 

expressamente que "O serviço foi contratado para destombar o caminhão 

e remoção até a frente do guincho. O valor contratado verbalmente foi de 

R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo 

serviço contratado corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a 

sentença no ponto que considerou a responsabilidade da requerida até o 

término da prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, rejeito as preliminares e no mérito hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES OAB - RJ156853 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013732-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BRUNO 

MENDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA, XP 

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide. Alega o Promovente ilegitimidade passiva, contudo 

rejeito a preliminar arguida uma vez que trata-se de cadeia de consumo 

nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Superada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial que tentou realizar transferência do valor total de R$ 5.530,00 (cinco 

mil quinhentos e trinta reais) da conta da Primeira Promovida para conta 

investimento da Segunda Promovida, contudo, devido a erro de digitação 

não informou a conta correta e aguardava o estrondo dos valores que não 

ocorreu até a data da propositura da ação. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico que o Promovente apresentou 

comprovante de deposito e inúmeras tentativas de resolver 

administrativamente o problema, via e-mail e ligações. As empresas 

promovidas não apesentaram qualquer justificativa para explicar o motivo 

dos valores não estarem disponíveis na conta origem ou na conta que o 

Promovente pretendia investir a quantia ora debatida, demonstrando a 

falha na prestação de serviço. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE 

BANCOS. DÉBITO REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM. 

VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE O PARADEIRO DO DEPÓSITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ADEQUADAMENTE FIXADO A FIM DE ATENDER A SUA FINALIDADE 

PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O valor arbitrado na sentença a título de 

danos morais (R$ 5.000,00) não comporta redução, visto que fixado 

segundo o prudente arbítrio do Juiz, que observou as circunstâncias do 

caso em concreto, em especial, os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, decidem os 

Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022323-82.2014.8.16.0035/0 - São 

José dos Pinhais - Rel.: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro - - 

J.  26.06.2015)(TJ-PR -  RI:  002232382201481600350 PR 

0022323-82.2014.8.16.0035/0 (Acórdão), Relator: Vivian Cristiane 

Eisenberg de Almeida Sobreiro, Data de Julgamento: 26/06/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 30/06/2015) Assim, julgo procedente o 

pedido de danos materiais do valor de R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e 

trinta reais), uma vez que os valores deixaram de ser creditados na conta 

do Promovente conforme comprova documentos juntados a petição inicial. 

No caso, trata-se de relação de consumo stricto sensu, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva da empresa prestadora do 

serviço para que ela 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, da empresa 

prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos causados. Dessa 

forma, não há se olvidar que a conduta ilícita da reclamada privou 

indevidamente a parte Reclamante de usufruir serviço que nas 

circunstâncias se revela essencial para o usuário, demonstrando o 

completo descaso para com a figura do consumidor, que buscou 

incessante e reiteradamente a solução do problema, acarretando-lhe 

transtornos que superam os pequenos inconvenientes que se há de 

tolerar no cotidiano, sendo tudo isso passível de indenização. Reputa-se 

assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, o grau 

de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica das partes e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, Julgo procedente a presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais 

sofridos, no valor de R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso; CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC a partir da presente 

data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento da citação valida. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013932-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PALACIO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o 

feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

havendo necessidade de provas orais. Inexistindo preliminares para 

decidir, passo à análise do mérito. Trata-se de reclamação formulada por 

MARIA APARECIDA PALACIO DE OLIVEIRA, na qual assevera que seu 

cartão de crédito foi clonado, bem como que assim que tomou 

conhecimento, requereu o cancelamento e o bloqueio do cartão, no 

entanto, o Reclamado somente bloqueou e não cancelou as cobranças 

indevidamente efetivadas. A empresa Promovida, em sua defesa, 

reconhece o fato, porém alega que houve compra por intermédio de senha 

que e informação intransferível, não havendo porque se falar em danos. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados verifico assistir 

razão ao autor, tendo em vista que é inquestionável que teve seu cartão 

de crédito clonado. Depreende-se dos extratos juntados pela Promovente 

que trata-se de compra realizada pela Internet, lançada no cartão de 

crédito da reclamante, que não restou comprovado a utilização de senha, 

conforme alegado na defesa. Destaco que o ato fraudulento praticado por 

terceiro não ilide a responsabilidade do banco, que deveria excluir o débito 

da fatura da autora: CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO 

DESCONHECIDAS. SUPOSTA CLONAGEM NO CARTÃO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. Caso em que a autora 

desconhece os valores lançados em seu cartão de crédito pela ré, 

relativos a compras feitas na internet, sendo provável a ocorrência de 
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clonagem. Limitado o recurso da autora quanto ao valor fixado a título de 

danos morais (R$ 1.500,00), tenho que o quantum não comporta 

majoração, porquanto de acordo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como com o entendimento das Turmas Recursais em 

casos semelhantes. Ademais, não tendo havido inscrição negativa do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a quantia fixada na 

sentença se mostra adequada. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71003751146, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 29/11/2012(TJ-RS - Recurso Cível: 

71003751146 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

29/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/12/2012) Desta feita, diante da falha na prestação do 

serviço prestado pelo Reclamado, deve o mesmo reparar os danos 

causados ao consumidor de acordo com o disposto no art. 14, §1º, I e II do 

CDC, verbis: “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. § 1° 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;” Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos 

direitos da imagem e nome da Reclamante, porquanto experimentou a 

desconfiança na realização de novas transações comerciais com seus 

parceiros, em decorrência do cartão de crédito clonoado. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Houve falha na prestação do 

serviço, uma vez que a instituição financeira demandada compensou 

cheque clonado. Trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em face da falha na prestação do serviço, inafastável o 

dever de indenizar. Necessário redimensionamento da sucumbência, cujo 

encargo é de total responsabilidade da instituição bancária. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70058529686, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 22/05/2014 - Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/06/2014).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: CONDENAR o 

reclamado a indenizar a reclamante pelos danos materiais sofridos no 

valor de R$ 5.852,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir 

desde o efetivo desembolso; CONDENAR o reclamado a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros 

legais a partir desta decisão. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C.
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ALAN NOGUEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012145-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALAN NOGUEIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela Primeira Reclamada, uma vez que os 

fornecedores de serviço respondem solidariamente por atos decorrentes 

de conduta de seu preposto em serviço. Inexistentes quaisquer vícios que 

impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de 

Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência “inaudita 

altera pars” proposta por ALAN NOGUEIRA DA CUNHA em face de 

DECOLAR.COM LTDA E TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS. 

Alega ter comprado pacote de viagem, e voo de São Paulo para Munique, 

para o dia 17/08/2019, às 05:20 horas, que foi cancelado sem prévia 

comunicação. Alega que necessitou comprar outra passagem 72 horas 

após a cancelamento, em razão da inércia das Promovidas, pelo que 

pleiteia ressarcimento pelos danos morais sofridos. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência parcial da demanda. Na defesa da empresa 

promovida não restou comprovado os motivos do cancelamento e tão 

pouco que foi prestado auxilio ao Promovente, que ficou 72 no aguardo de 

resposta da reclamada. No caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso vertente, restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, 

caracterizado pelo cancelamento do voo previsto. Contudo é dever da 

reclamada emitir nova passagem a reclamante. Veja: INTERMEDIAÇÃO DE 

VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. FALÊNCIA DA 

COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. 

DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência 

da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de 

fornecedores. Consumidores que são obrigados a fazer a viagem de 

ônibus para não perderem os compromissos agendados no destino final, 

sem que a ré tenha conseguido um voo alternativo. Devida a devolução do 

valor pago pelas passagens aéreas. Fato que ensejou mais que mero 

aborrecimento, causando danos morais aos autores, que devem ser 

indenizados em valor razoável. Recurso provido. Em que pesem as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada, não é 

suficiente a ponto de desincumbi-la do dever de indenizar passageiros 

pelos transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo. Portanto, o 

cancelamento da viagem, que ocasionou transtornos à parte autora 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se, nos termos do §3º do citado artigo acima o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Assim, resta configurada a ocorrência dos danos, pelos transtornos 

ocasionados. Quanto aos danos morais, entendo caracterizáveis no 

presente caso. O consumidor, ao contratar serviços de transporte, como 

no caso em tela, pressupõe que o transportador irá cumprir efetivamente 

aquilo que foi contratado – levá-lo até o destino pretendido, e no horário 

aprazado. Com o atual formato de vida em sociedade, com inúmeros 

compromissos pessoais e profissionais, o passageiro então se organiza 

em torno dessa viagem, tais como o adiamento ou cancelamento de 

compromissos, programa horários, reserva hotéis, combina quem irá lhe 

buscar no aeroporto etc. Tais situações geram dever de indenizar, pois 

tratam-se de transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, e 

esse dever é inerente à obrigação de resultado que caracteriza o contrato 

de transporte, exceto por fato da natureza, o que não é o caso. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
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a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento que são, 

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 conduta nos fatos narrados, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Portanto, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime 

ao caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, rejeito a Preliminar arguida e no mérito 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de 

CONDENAR, solidariamente, as demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 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. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013114-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013114-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS LIMA 

MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. A controvérsia da 

presente demanda cinge-se a inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes no valor de R$ 151,96 (cento e cinquenta e um 

reais e noventa e seis centavos). Em sua exordial a parte Requerente 

nega a existência de relação jurídica, bem como afirma desconhecer o 

débito. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade da contratação 

e existência do débito; para tanto, visando corroborar seus argumentos 

trouxe contrato devidamente assinado (id. 26921909) fatura de consumo 

(id. 26921906) e cópia dos documentos pessoais do Promovente que 

apresentou no momento da contratação dos serviço. Conforme exposto a 

controvérsia da presente demanda cinge-se a dois pontos. A existência 

de relação jurídica e a origem do débito. Quanto ao primeiro, em que pese 

a parte Requerente afirme explicitamente que nunca contratou os serviços 

da parte Requerida, a documentação trazida aos autos por esta 

demonstram o contrário. O contrato trazido aos autos são documentos 

hábeis a corroborarem a existência de relação jurídica sustentada. Ainda 

a existência de pagamentos reteirados, conforme demonstram os print 

screen contidos na peça defensiva, são suficientes cumprirem o ônus 

probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação pela parte Requerente e via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. 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. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013767-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA ULRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013767-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIELA MARIA ULRICH 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc, Relatório dispensando, 

conforme autoriza o art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir o 

feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

havendo necessidade de provas orais. Inexistindo preliminares, passo a 

decidir o mérito da reclamação. A Promovente alega na petição inicial: - 

que 07/2017 iniciou curso de Administração, que firmou contrato para 

pagamento do valor de R$ 327,20 (trezentos e vinte e sete reais e vinte 

centavos), referente a 30% do valor da mensalidade do curso. No ano de 

2018 solicitou o trancamento do curso, contudo está sendo cobrada no 

valor de R$ 5.344,29 indevidamente. A Reclamada contestou, 

argumentado: - que a Reclamante possui débitos em razão de não ter 

solicitado o trancamento do curso que ficou a sua disposição. E que o 

débitos são referente ao vencimento antecipado das parcelas. 

Compulsando os autos, verifico que a Promovente juntou no id. 25697003, 

solicitação de trancamento do curso, assinado no dia 23/02/2018, e 

devidamente carimbado e assinado pela representante da Promovida. 

Ocorre que conforme pactuado entre as partes, a Promovente pagaria o 

valor de 30% das mensalidade no decorrer do curso, porém ao término, 

pagaria os 70% (id. 25697000). Contudo, com o trancamento do curso 

antes do término a Promovida realizou a cobrança das demais parcelas, 

conforme estabelecido em contrato, não podendo se vislumbrar qualquer 

cobrança indevida. Logo, o conjunto probatório constante do processo 
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demonstra claramente os termos da relação negocial firmada entre as 

partes, bem como comprova que não houve qualquer ato ilícito praticado 

pelos Reclamados, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pela Promovente. 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. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007534-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE SILVA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007534-23.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA ARLETE SILVA SANTOS 

CARDOSO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por MARIA ARLETE SILVA SANTOS CARDOSO em 

face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão resistida 

diz respeito ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. 

Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em concurso público 

e nomeada para o quadro efetivo no cargo de GARI em 07/1992. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei que o 

concede. Afirmado que este direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento-base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), conferido 

pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados em virtude de 

concurso público, não está sendo repassado à parte promovente, apesar 

de fazer jus ao recebimento desta verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por 

seu turno, a promovida contestou e suscitou a ocorrência de prescrição. 

No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que 

fosse reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte 

promovente, caso procedente a presente demanda o Promovente 

receberia as referidas verbas retroativas delimitando-as ao período dos 

últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente demanda, o que 

afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada (Decreto nº 

20.910/1932), que perde total consistência Ora, a presente demanda foi 

distribuída em 30/07/2018. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 30/07/2013 estariam, 

como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 07/1993, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 07/1992. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

07/1993 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido – 30/08/2013 até 30/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 
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teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013642-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DREGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013642-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DREGER 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc, 

Dispensado o relatório. Decido. Pelo contexto probatório coligido, em 

especial, o recibo de pagamento juntado e demais documentos carreados 

(contrato firmado), é possível constatar que, realmente, a promovente 

contraiu dívida descontada pelo reclamado diretamente na folha de 

pagamento mediante autorização, a propósito, pelo próprio reclamante. 

Ora, no momento da contratação, a reclamante tinha ciência inequívoca do 

número de parcelas a serem deduzidas de sua folha de pagamento, além 

das condições de juros e demais encargos. Quanto ao direito de revisão 

contratual em que o reclamante sustenta, convém traçar algumas 

considerações. Com efeito, a partir de 31.03.2000, restou facultado às 

instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, 

desde que expressamente contratado, cobrar a capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual, direito que não foi abolido com o advento 

da Lei n. 10.406/2002. Ainda mais, o contrato de financiamento realizado 

entre as partes é regulado pelo decreto–lei nº 911-69 e este, por sua vez, 

não veda a capitalização dos juros. Nessa esteira, a Segunda Seção 

deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que, nos contratos 

firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 

(atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), admite-se a capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, hipótese 

ocorrente in casu, conforme contrato juntado aos autos as folhas 32. 

(REsp 603.643/RS). Dessa forma, há razões jurídicas suficientes para 

elidir o requerimento do reclamante, no tocante à capitalização dos juros, 

porquanto existiu na forma pactuada a permissividade exigida para a tal 

capitalização. Partindo da premissa anterior de que a capitalização de 

juros é admitida se houver convenção nesse sentido, o quadro de cálculo 

elaborado em que noticia a suposta violação do contrato firmado, não tem 

amparo fático porquanto os valores efetivamente cobrados não 

ultrapassam as taxas média de mercado praticada. Dessa forma, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que 

os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não 

sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto 

na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade do percentual pactuado 

deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do 

desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. Ademais, é insuficiente o 

só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade 

inflacionária no período. A rigor esta é a inteligência da Súmula 382/STJ. 

Sendo assim, as taxas de juros cobradas pela requerida, em seu custo 

efetivo, por não estarem encartadas nas vedações previstas na 

legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e 

ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela 

instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, 

consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a 

demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente 

financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não 

ocorreu no caso presente. Nesse sentido, vem decidindo o STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

TAXA MÉDIA DE MERCADO. - Os juros remuneratórios incidem à taxa 

média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco 

Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade 

do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - 

Agravo não provido. (AgRg no REsp 1219399/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012). 

Portanto, diante da ausência de abusividade da taxa estipulada no 

contrato, valendo-se do princípio da pacta sunt servanda. Matéria perdeu 

o objeto em decorrência da reforma constitucional promovida pela EC nº 

40/2003. A propósito, aplica-se, na espécie, o princípio do pacta sunt 

servanda, motivo pelo qual improcede ao pedido. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007519-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007519-54.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO ROBERTO BEGER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta 

por PAULO ROBERTO BEGER em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovada em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo 

de FISIOTERAPEUTA em 03/03/2003. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 

ano de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que 

este direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% 

(dois por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou e 

suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência 

do pedido. É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de mais dilação probatória. A prejudicial de mérito 

consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a 

sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, caso 

procedente a presente demanda o Promovente receberia as referidas 

verbas retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos 

antecedentes à distribuição da presente demanda, o que afasta, 

indubitável, a questão prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), 

que perde total consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 

30/07/2018. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, 

eventuais parcelas inadimplidas até 30/07/2013 estariam, como de fato 

estão, fulminadas pela prescrição. Desta forma, sem menoscabo da 

existência da prescrição quinquenal de qualquer ação contra a Fazenda 

Pública, que seria reconhecida, genericamente impositiva, se fosse o 

caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba atingida pela referida 

prescrição, não há o que se declarar a respeito. Destarte, refuto essa 

prejudicial de mérito. Não havendo outras preliminares ou prejudiciais, nem 

vislumbradas nulidades, passo a análise do mérito. Em que pesem os 

argumentos da parte promovente, a legislação municipal não lhe respalda 

o direito almejado, de percepção do referido adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador municipal em 

período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001, 

os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito um ano depois 

da entrada em exercício do servidor municipal. Na interpretação pretoriana 
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não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com excertos destacados: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER 

TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE 

SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública”. (TJMT, 

RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO 

- DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada […]”. (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Portanto, a parte promovente faria jus ao referido adicional a 

partir de 03/03/2004, considerando que ingressou no serviço público 

municipal em 03/03/2003. Contudo, foram revogados os arts. 14 a 49, 

incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei municipal nº 568/1999, todos 

em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei municipal de Sinop/MT nº 

1.737/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria direito ao 

adicional em questão entre o período de 03/03/2004 a 23/11/2012. 

Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela prescrição 

quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve postulação no 

sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por outro lado, no 

período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento, não mais vigorava a lei que o restaurava, 

revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. Na 

conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo 

no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer 

pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto posto, hei por 

bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente a 

pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006319-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

NILTON DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006319-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA 

FERNANDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, NILTON DE JESUS 

Vistos. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais em 

desfavor MUNICIPIO DE SORRISO/MT e NILTON DE JESUS. Deixo de relatar 

os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. O autor 

afirma que, na data de 22/04/2015, o Promovente trafegava na Av. das 

Palmeiras, quando no cruzamento com a Rua Colonizador Ênio Pepino foi 

abalroado pelo Veículo dos Promovidos. O Promovente requerer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em sua defesa os 

Promovidos afirmam que o acidente foi ocasionado em razão de “ponto 

cego”, não tendo visto a motocicleta do Promovente demandado afirma 

que possui contrato de seguro contra os danos causados a terceiros e 

acidentes pessoais a passageiros. Alega, ainda, que o sinistro ocorreu 

por culpa exclusiva do autor. Requer a improcedência da lide. Restou 

incontroverso que a parte Promovida embora tenha causado o acidente de 

trânsito prestou todo auxilio necessário ao reclamado, não havendo que 

se falar em nenhuma reparação em relação ao veiculo. Contudo, devido a 

colisão, o Promovente ficou impossibilitado de trabalhar, juntou contrato de 

prestação de serviço no id. 196886622, contudo não justifica a reparação 

em razão da ausência de prova robusta dos lucros sessantes sofrido. 

Veja: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA 

OPERADORA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - 

UTILIZAÇÃO DO BÔNUS ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO - DANOS 

CESSANTES PRESUMIDOS E NÃO CONFIGURADOS. 1. A PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DANO EFETIVO CONSTITUI PRESSUPOSTO NECESSÁRIO 

AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DOS SUSCITADOS PREJUÍZOS A TÍTULO 

DE LUCROS CESSANTES. EMBORA TENHA O RECLAMANTE 

COMPROVADO A INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA RÉ, BEM COMO A 

RUPTURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NÃO É 

POSSÍVEL A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, HAJA 

VISTA QUE NÃO SE TEM CERTEZA SOBRE A EXISTÊNCIA DE TAIS 

PREJUÍZOS, POSTO QUE O CONTRATO PODERIA SER RESCINDIDO ANTES 

DA DATA PREVISTA PARA SEU TÉRMINO (2010), EM FACE DE 

QUALQUER EVENTO NATURAL OU MATERIAL QUE PODERIA LEVAR A 

RESCISÃO, INDEPENDENTEMENTE DE VONTADE DAS PARTES. NO CASO 

A PRETENSÃO DO RECLAMANTE É MERAMENTE PRESUMIDA, OU SEJA, 

HAVIA UMA EXPECTATIVA DE QUE USUFRUIRIA DOS BÔNUS (FALANDO 

GRATUITAMENTE AO TELEFONE) ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO. 

CONTUDO, NÃO HÁ CERTEZA DO FATO FUTURO E SEQUER DA 

QUANTIFICAÇÃO DE TAIS DANOS, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE MERA 

EXPECTATIVA, SENDO INSUSCETÍVEIS DE INDENIZAÇÃO PREJUÍZO 

EVENTUAL OU POTENCIAL. 2. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVID 

(TJ-DF - DVJ: 20050710018345 DF, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 03/06/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 23/07/2008 Pág. : 154) 

É inafastável a conclusão de que o autor se não desincumbiu do ônus 

estabelecido no código de Processo Civil, o que impede a concessão do 

pedido. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PARTE AUTORA ALEGA 

QUE OCORRE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

RECLAMADA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CAUSADOS PELO BLOQUEIO DO SERVIÇO. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS (R$ 7.000,00). INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. TESE 

DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. 

POSSIBILIDADE. RECORRIDO QUE NÃO TROUXE PROVAS APTAS PARA 

COMPROVAÇÃO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA, DEVENDO, O AUTOR, 
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COLACIONAR PROVAS MÍNIMAS DA CONSTITUIÇÃO DE SEU DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DÊ 

SUPEDÂNEO A NARRATIVA FÁTICA SUSTENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. 1. No que tange 

ao recurso da reclamada este merece razão, uma vez que a parte autora 

não trouxe aos autos provas mínimas da constituição de seu direito (art. 

373, I, CPC), como juntada de protocolos de atendimento, tentativa de 

contato com o da ré, ou,call center ainda, depoimento de testemunhas 

(tendo o autor, inclusive, em audiência de conciliação de evento 20, 

renunciado à produção de prova oral). Vale ressaltar, por oportuno, que a 

inversão do ônus probatório não é automática, conforme se vê a teor do 

previsto no art. 6º, VIII, CDC. Neste viés, forçoso reconhecer que não há 

que se falar em dano moral, pois este não restou consubstanciado nas 

provas produzidas nos autos. Logo, deve a sentença ser reformada, a fim 

de se julgar improcedentes os pedidos iniciais (com fulcro no art. 487, I, 

CPC), ante a insuficiência de provas do direito alegado pela parte autora. 

Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade 

dos votos, em relação ao recurso de VIVO S/A, julgar pelo (a) Com 

Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

Turma Recursal - DM92 - 0002514-84.2016.8.16.0052/0 - Barracão - Rel.: 

Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 09.02.2017). (Grifei) Deste modo, 

incabível acolher o pedido indenização, já que não há prova do dano e do 

ato irregular praticado pelo requerido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - 

IMPROCEDÊNCIA - PÁ CARREGADEIRA - PROBLEMA NA BOMBA 

INJETORA - CONSERTO SOLUCIONADO EM MENOS DE 30 DIAS - 

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente comprovação da prática de conduta ilícita da 

requerida, ou falha na prestação do serviço, pressuposto indispensável à 

configuração da responsabilidade civil, é indevida a condenação ao 

pagamento de indenizações por dano material ou moral. (Ap 86676/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). (Grifei) 

Assim, a improcedência da lide é medida que se impõe. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, 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. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008697-04.2019.8.11.0015. INTERESSADO: WANDERLEA ABREU 

SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. Mérito. 

Sustenta a parte requerente que por efetuou a quitação do seu contrato 

de financiamento firmado com a promovida, contudo, seu nome foi 

negativado indevidamente, afirma ter cumprido integralmente com todas as 

prestações, contudo, mesmo cumprindo regularmente o parcelamento teve 

seu nome negativado. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, admite 

que a reclamante celebrou financiamento de parcelamento para quitação 

dos débitos, inclusive reconhece que foram pagas todas as parcelas, 

contudo, afirma que a parte Promovente efetuou renegociação. Portanto, 

entendo que, resta incontroverso que se trata de financiamento 

devidamente quitado, contudo a empresa reclamada não comprovou que 

houve atraso no pagamento, ou inadimplemento que justificasse a 

negativação. Ressalta-se que a reclamada também não juntou contrato 

firmado pela reclamante de renegociação, posto que somente juntou no 

id.22101773, contrato firmado no ano de 2010. É evidente que o credor 

pode negativar o nome dos devedores, com o intuito de obter o pagamento 

dos débitos pendentes, porém não restou demostrado que o reclamante 

estivesse em mora. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar suas 

alegações. Infere-se, portanto, que ocorreu a inserção indevida dos 

dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E NEGATIVAÇÃO NA SERASA - DÍVIDA 

QUITADA - ABALO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR 

INARREDÁVEL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ANÁLISE DO 

SOFRIMENTO DO OFENDIDO, DA INTENSIDADE DO DOLO OU GRAU DE 

CULPA DO RESPONSÁVEL E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES - 

VALOR EXACERBADO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO 

ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O protesto indevido de título é fato gerador de 

constrangimentos e transtornos na vida do protestado, pois além de ter 

seu crédito negado, fica impedido de realizar atos comerciais, 

provocando-lhe, conseqüentemente, dano moral indenizável. A 

indenização por danos morais deve ser fixada de modo a dar uma 

compensação ao lesado pela dor por ele sofrida, porém não pode ser de 

maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado. 

(TJ-SC - AC: 131854 SC 2001.013185-4, Relator: Mazoni Ferreira, Data de 

Julgamento: 11/08/2005, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Lages.) A parte autora, por sua vez, 

comprovou o pagamento da realizada pelo reclamado, tempestivamente. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 
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uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da requerente, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

requerente. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial; b) determinar que a Promovida 

exclua os dados da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão; e c) 

condenar a requerida pagar a parte requerente R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1007512-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO STALLONE SILVA NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PESSATTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007512-62.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: STEFANO STALLONE SILVA 

NASCIMENTO EMBARGADO: LUIZ FERNANDO PESSATTO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Embargos a Execução interposto por STEFANO 

STALLONE SILVA NASCIMENTO em desfavor de LUIZ FERNANDO 

PESSATTO . A parte Embargante alega que está sendo cobrado por multa 

contratual devido a inadimplemento da obrigação, contudo, afirma ser 

indevida a cobrança, uma ver que cumpriu com a obrigação contratual. 

Ocorre depreende-se da narrativa da exordial, bem como dos documentos 

juntados pelo Embargante que o cumprimento da obrigação de pagamento 

do valor de R$ 2.171,58, deveria ser realizado 5 dias após a assinatura do 

debatido contrato, e somente houve o pagamento 15 dias após o 

pactuado. Ante o exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução, 

determinando o prosseguimento da execução. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012347-76.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012347-76.2015.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECI GOMES GIMENES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte 

exequente manifestou quanto a Recuperação Judicial da Executada, 

concordando com valor apresentado e requerendo certidão para 

Habilitação de Crédito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se certidão de crédito ao exequente, 

conforme e para os fins previstos no enunciado n. 75 do FONAJE. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010129-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010129-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Trata-se de Embargos a Execução interposto por 

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - ME em desfavor de MARCIO 

MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME, versando sobre excesso de execução e 

alegando excesso no valor da execução. No caso, compete parcial razão 

à parte Embargante. A parte Embargante juntou comprovante de depósito, 

contudo que não comprova ser referente ao pagamento de cheque. Tão 

pouco juntou planilha de calculo com o valor que acredita ser devido. Além 

disso, se o devedor alega excesso de execução , mas não aponta os 

valores que entende serem corretos, bem como o demonstrativo 

detalhado, assim a alegação não pode ser acolhida. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE 

JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO E EXTINGUIU O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR ACOLHER ALEGAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, PORQUANTO ILÍQUIDO. PROVIMENTO 

JUDICIAL LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITIMÉTICO. MEMÓRIA 

DISCRIMINADA E ATUALIZADA DE CÁLCULO DEVIDAMENTE 

APRESENTADA PELO EXEQUENTE. ILIQUIDEZ NÃO DEMONSTRADA. 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO CARENTE DE INDICAÇÃO DO 

VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXIGÍVEL. 

DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. 

PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA 

IMPUGNAÇÃO E CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0113136-94.1999.8.05.0001, 

Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado 

em: 12/02/2015 ) (TJ-BA - APL: 01131369419998050001, Relator: Regina 

Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

12/02/2015) Ante o exposto, julgo improcedentes os Embargos à 

Execução, determinando o prosseguimento da execução para pagamento 

do valor de R$ 20.016,27 (vinte mil dezesseis reais e vinte e sete 

centavos), conforme planilha de id. 16572375. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

IGOR MARINS RABELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001057-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERCILIO NESI - ME 

REQUERIDO: IGOR MARINS RABELO, S. I. PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA - EPP Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da 

parte promovida no valor total de R$ 27.951,29, em relação a uma 

declaração referente a compra de produtos e prestação de serviço. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de R$ 27.951,29, acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da dívida. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Quanto a Promovida S. I. PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - EPP, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC 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. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012493-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANTONIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012493-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO ANTONIOLLI 

REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES INC Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Na inicial o Reclamante alega que adquiriu passagens 

aéreas para o trecho Ida: SÃO PAULO (GRU) À MIAMI (MIA) / MIAMI (MIA) 

À LAS VEGAS (LAS); Volta: NASHVILLE (BNA) À ORLANDO (COM) 

/ORLANDO (COM) À MIAMI (MIA)/MIAMI (MIA) À SÃO PAULO (GRU), tendo 

sido cancelada a passagem de ida para Orlando do dia 02/09/2019. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que houve cancelamento do voo em 

virtude de força maior, qual seja, a passagem de furação na data do voo. 

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 aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifico que a Reclamada juntou não nenhum documento 

capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações e a legalidade de 

seus atos. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida por culpa da empresa Reclamada, 

sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Neste sentido: 

“TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE 

VOO. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O autor 

teve seu voo adiado mais de cinco horas e após essa espera foi 

cancelado. Cabia à demandada o fornecimento de serviço adequado e 

eficiente ao consumidor, o que não ficou comprovado (art. 333, inciso II, 

do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 70040223794 RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).” 

Em relação ao pedido de restituição dos valores desembolsados, entendo 

ser devido, uma vez que a Reclamante foi obrigada a utilizar hotel, 
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transporte e pagar diária perdida em virtude do atraso, gastos estes não 

programados. Quanto ao pedido de danos matérias indefiro, uma vez que 

a reclamante não juntou comprovante dos gastos aprontados na petição 

inicial; Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos da presente 

ação para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão 

e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 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. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005328-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005328-02.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE MARIA DOS SANTOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 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. JOSE 

MARIA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face 

de MUNICÍPIO DE SINOP e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

visando o percebimento da diferença em razão de erro na base de 

cálculo. Em sua petição inicial aduz que desde 27/08/1999 exerce o cargo 

de Encanador Referência QC-13 fazendo jus ao adicional de insalubridade 

reconhecido pela administração pública municipal. Contudo, este vem 

utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo quando deveria 

utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. Não 

assiste razão quanto à PRESCRIÇÃO. Em razão do disposto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional é de 5 anos. E, tal prazo foi 

observado pela promovente ao ajuizar a presente demanda. Ressai dos 

autos que a promovente iniciou o exercício no serviço público em 

27/08/1999. Tendo ajuizado a presente demanda em 19/01/2015 e, em 

razão disto o valor cobrado a título de diferença devido pelo adicional de 

insalubridade limitou-se ao período de tempo compreendido entre os 5 

anos antes do ajuizamento da ação. Portanto, respeitado o prazo 

prescricional. Desta forma, REJEITO a preliminar de PRESCRIÇÃO 

arguidas. Não havendo a arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Inicialmente cumpre 

consignar que ao presente caso concreto é aplicável a Lei Municipal nº 

254/1993 que instituiu o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT e respectivas alterações promovidas pela 

Lei Municipal nº 1.670/2012 e não a CLT. Os arts. 95 e 97 da Lei Municipal 

nº 254/1993, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.670/2012 dispõe: 

Art. 95 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo. Art. 97 Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I - para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (grifo nosso) Em sua defesa a promovida sustentou pela 

improcedência da demanda em razão de ausência de prova de condições 

insalubres. Todavia, em observância ao art. 373, inciso II do CPC, esta não 

trouxe aos autos nenhuma evidência de que a atividade da promovente 

era salubre ou que seu contato com produtos nocivos era ocasional ou 

que esta ainda não recebia o referido adicional. Neste sentido vide: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. […]1.2. 

Incumbe ao ente municipal declinar especificamente as atividades 

exercidas pela zeladora entre as possíveis, com intuito de demonstrar que 

o suposto exercício laboral é ou era realizado em condições salubres. Não 

o fazendo, presumem-se verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir 

o exercício de atividades em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar 

(PA) e de Coleta de Transfusão (UCT), abrangendo higienização de 

banheiros com manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar 

sem uso de EPI (equipamento de proteção individual) e ambiente de 

trabalho com a presença de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas, que conduzem ao cabimento do benefício.[…] (N.U 

0000786-41.2008.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, 

Publicado no DJE 15/08/2013 - grifo nosso). A causa de pedir delimitada 

na petição inicial é clara: a cobrança de diferenças no pagamento do 

adicional de insalubridade pago à promovente em razão da divergência da 

base de cálculo. O já citado art. 97, inciso I da Lei Municipal nº 254/1993 

determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade será 

calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de 

vencimentos e não sobre o salário mínimo nacional como era o caso em 

concreto. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a 

efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 

97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a 

condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no 

pagamento retroativo das diferenças em razão da divergência da base de 

cálculo atualizada devidamente corrigidos pelo INPC desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a 

incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios 

segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da 

citação, respeitando-se a prescrição quinquenal, se houver, e DECLARO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012729-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLECK E FLECK LTDA - ME (REQUERIDO)

ALINE CRISTINA BRIESCH BACHINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012729-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS DE SOUZA 

GONCALVES REQUERIDO: ALINE CRISTINA BRIESCH BACHINSKI, FLECK E 

FLECK LTDA - ME Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com 

restituição de valores pagos indevidamente c/c pedido de indenização por 

danos materiais e morais. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que a demanda é improcedente Diante 

das alegações contidas na inicial e na contestação, bem como dos 

documentos apresentados, resta incontroverso que o Promovente residiu 

no imóvel por 11 meses, enquanto o contrato era de 12 meses, sendo 

devido o pagamento de multa contratual em razão da rescisão antecipada 

do contrato. Com relação à multa contratual, entendo ser devida, posto 

que demonstrado o descumprimento de cláusulas pactuadas. Também 

quanto ao valor pago referente a conserto apresentados no imóvel, restou 

comprovado nos recibos juntados id. 26583430, 2658341, 26583432, 

26583433, 26583434, que foram realizados, inclusive algum constam a 

assinatura do Promovente e comprova o ressarcimento. Quanto aos 

danos morais também não restou demostrada nenhuma conduta das 

reclamadas que pudesse ensejar macula a moral do Promovente. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESCISÃO ANTECIPADA 

DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO 

IMPROVIDO. - O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal 

na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de 

qualquer pessoa. O dano psicológico pressupõe modificação da 

personalidade com sintomas palpáveis, inibições e bloqueios, bem como 

pela dor ou padecimento moral. - O mero descumprimento contratual não 

enseja o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10344140028962001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2017) Isto posto, 

hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013009-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013009-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DARCI CAMARGO 

REQUERIDO: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de cobrança, em que o promovido sustenta que é credor da parte 

promovida no valor total de R$ 26.460,00 (vinte e seis mil quatrocentos e 

sessenta reais), em relação a uma declaração prestação de serviço de 

caminhão. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas 

deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

R$ 26.460,00 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta reais), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da 

dívida. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 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. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009683-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009683-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE LUCIANO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais proposta por JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS contra 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no 

valor de R$ 196,38 (cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos). 

Em sua exordial a parte Requerente nega a existência de relação jurídica, 

bem como afirma desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida 
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aduz regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, 

visando corroborar seus argumentos trouxe relatório de consumo. E ainda 

a audiência de conciliação o Promovente afirma possuir relação jurídica 

com a Reclamada. Conforme exposto a controvérsia da presente demanda 

cinge-se a dois pontos. A existência de relação jurídica e a origem do 

débito. Quanto ao primeiro, em que pese a parte Requerente afirme 

explicitamente que nunca contratou os serviços da parte Requerida, a 

documentação trazida aos autos por esta demonstram o contrário. Ainda a 

existência de pagamentos reteirados, conforme demonstram os print 

screen contidos na peça defensiva, são suficientes cumprirem o ônus 

probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. A legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora 

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações 

contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação 

da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação pela parte Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008657-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008657-22.2019.8.11.0015. AUTOR(A): BENEDITO VERISSIMO DA 

COSTA NETO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 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. BENEDITO VERISSIMO 

DA COSTA NETO ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO buscando a anulação das questões 

26, 36, 54, 55, 62, 63, 69 sob o argumento de que estas versam sobre 

conteúdos não previstos no edital. O promovido, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofertou defesa suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e 

responsabilidade da banca organizadora, FUNCAB e no mérito pela 

improcedência visando evitar a indevida interferência do Poder Judiciário 

no ato administrativo. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA não se 

sustenta. Da simples análise dos autos verifica-se a legitimidade do 

promovido ao passo que, em caso de procedência da demanda seria este 

o responsável por dar cumprimento à ordem judicial. Motivo pelo qual deve 

ser rejeitada a preliminar supra. Ainda não se vislumbra a ocorrência de 

litisconsórcio passivo necessário. E não vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos 

pelo promovente a presente demanda não comporta acolhimento. Quanto 

aos critérios de correção de correção somente é possível a interferência 

do Poder Judiciário na análise da legalidade do certame sendo vedada a 

sua manifestação quanto ao conteúdo das respostas dadas pela banca. 

Todavia, no presente caso, as questões impugnadas encontram-se 

previstas no edital de forma global implicando em dever do candidato em 

buscar conhecimento sobre todos os elementos que compõe aquele tema 

e possam eventualmente serem exigidos. A anulação de tais questões 

demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, 

levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em 

verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel 

desempenhado pela banca organizadora. Vale frisar que a matéria em 

discussão já foi objeto de análise pelo C. STF que em sede de 

repercussão geral fixou o seguinte entendimento: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. 

CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO 

CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA 

AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS 

ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO 

JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES 

DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. 

PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, 

Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 

public 29-06-2015 - grifo nosso). Em casos idênticos o E. TJMT adotou o 

mesmo entendimento. Vide: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE 

ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO 

PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se 

candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, 

descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que 

não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado 

nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo 

programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade 

de anulação em juízo. (TJMT, Apelação nº 20487/2017, Rel. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

22/01/2018 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME 

JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela omissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia. 

(TJMT, Apelação nº 176102/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019 – grifo nosso). E a própria 

Turma Recursal do TJMT adota o mesmo entendimento. Vide: RECURSO 

INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE 

PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA 

DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente 
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a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do 

procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do 

conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro. 2. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, Recurso Inominado nº 

1012547-90.2016.8.11.0041, Rel Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma 

Recursal Única, j. 01/03/2019 - grifo nosso). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral e por consectário lógico, REVOGAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009405-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILDE INEZ RUCKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009405-54.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOVILDE INEZ RUCKER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. JOVILDE INEZ RUCKER ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR em face de MUNICÍPIO DE SINOP 

visando o percebimento da diferença em razão de erro na base de 

cálculo. Em sua petição inicial aduz que desde 02/09/2005 exerce o cargo 

de telefonista fazendo jus ao adicional de insalubridade reconhecido pela 

administração pública municipal. Contudo, este vem utilizando o salário 

mínimo nacional como base de cálculo quando deveria utilizar o valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos. Por seu turno a 

promovida arguiu preliminar de PRESCRIÇÃO. Em razão do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional é de 5 anos. E, tal prazo 

foi observado pela promovente ao ajuizar a presente demanda. Ressai 

dos autos que a promovente iniciou o exercício no serviço público em 

02/09/2005. Tendo ajuizado a presente demanda em 16/03/2016 e, em 

razão disto o valor cobrado a título de diferença devido pelo adicional de 

insalubridade limita-se ao período de tempo compreendido entre 

março/2012 e março/2016. Portanto, respeitado o prazo prescricional. 

Desta forma, REJEITO a PRESCRIÇÃO arguida. Não havendo a arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Inicialmente cumpre consignar que ao presente caso concreto é 

aplicável a Lei Municipal nº 254/1993 que instituiu o REGIME JURÍDICO 

ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT e respectivas 

alterações promovidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 e não a CLT. Os 

arts. 95 e 97 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei 

Municipal nº 1.670/2012 dispõe: Art. 95 Os servidores que trabalham com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Art. 97 Os valores dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme 

segue: I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base 

no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos 

seguintes percentuais: (grifo nosso) Em sua defesa a promovida 

sustentou pela improcedência da demanda em razão de ausência de 

prova de condições insalubres. Todavia, em observância ao art. 373, 

inciso II do CPC, esta não trouxe aos autos nenhuma evidência de que a 

atividade da promovente era salubre ou que seu contato com produtos 

nocivos era ocasional ou que esta ainda não recebia o referido adicional. 

Neste sentido vide: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL DE SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO 

VOLUNTÁRIO - 1.1. ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO 

ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - 

ARGUMENTO REJEITADO - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA - 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL 

PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA 

DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA APENAS 

PARCIAL DO APELANTE NA DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. 

RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE 

CÁLCULO DO ADICIONAL - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA 

GERAL DE VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NOS DEMAIS TERMOS, COM OS 

DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. […]1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

c o n d u z e m  a o  c a b i m e n t o  d o  b e n e f í c i o . [ … ]  ( N . U 

0000786-41.2008.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, 

Publicado no DJE 15/08/2013 - grifo nosso). A causa de pedir delimitada 

na petição inicial é clara: a cobrança de diferenças no pagamento do 

adicional de insalubridade pago à promovente em razão da divergência da 

base de cálculo. O já citado art. 97, inciso I da Lei Municipal nº 254/1993 

determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade será 

calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de 

vencimentos e não sobre o salário mínimo nacional como era o caso em 

concreto. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a 

efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 

97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a 

condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no 

pagamento retroativo das diferenças em razão da divergência da base de 

cálculo atualizada devidamente corrigidos pelo INPC desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, que 

deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a 

incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios 

segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da 

citação, 05/11/2018, respeitando-se a prescrição quinquenal, se houver, e 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005667-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA STANTOWTZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005667-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ZILDA STANTOWTZ PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Alega a autora na petição inicial 

que solicitou à empresa requerida a instalação de energia elétrica em sua 

propriedade rural. Relata que a solicitação se deu formalmente e que em 

resposta, a requerida fez uma relação de obras e serviços necessários 

para o fornecimento de energia elétrica, o qual alega cumprimento. 

Verbera que já se passaram mais de um ano e mês e até o presente 

momento a instalação elétrica não foi realizada. A Reclamada alega, em 

defesa, que não realizou a instalação uma vez que a propriedade da área 

rural esta sendo discutida em ação de reintegração de posse, inexistindo 

ato ilícito e dever de indenizar. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifica-se que a 

reclamante está na posse do imóvel, fato incontroverso nos autos. Mesmo 

que tenha havido eventual pedido do proprietário do imóvel perante a 

Promovida na esfera administrativa, não fornecimento de energia elétrica 

pela empresa não se justifica, na medida em que há demonstração da 

aquisição do imóvel – ainda que somente a sua posse – por parte do 

Autora. Constitui serviço essencial o abastecimento de energia elétrica, 

intrinsecamente relacionado à dignidade da pessoa humana, e somente em 

casos excepcionais se autoriza a negativa de seu fornecimento, o que 

não se denota na hipótese em tela. Este é o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. 

POSSE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. O agravante 

adquiriu a posse do imóvel em que pretende seja restabelecida a energia 

elétrica. O fornecimento do serviço não pode ser interrompido pela 

empresa demandada, mesmo com eventual pedido da proprietária na 

seara administrativa, na medida em que há demonstração da aquisição da 

posse do imóvel pelo autor, sendo o abastecimento de energia elétrica 

serviço público essencial. Tutela da dignidade da pessoa humana, motivo 

por que somente em casos excepcionais é autorizado o corte de energia, 

o que não se verifica na espécie. Ademais, o antigo possuidor estava 

cadastrado como titular da unidade consumidora perante a agravada, o 

que evidencia a ausência de irregularidade na posse anterior. Logo, de 

ser restabelecido o serviço. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70055706410, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado 

em 06/11/2013) (TJ-RS - AI: 70055706410 RS, Relator: Laura Louzada 

Jaccottet, Data de Julgamento: 06/11/2013, Segunda Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2013) Assim, mesmo após de 

deferimento a liminar a reclamada não cumpriu a determinação de ligação 

do serviço de energia elétrica. Assim, resta configurada a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao deixar de efetuar a 

ligação de energia na UC da Reclamante sem qualquer justificativa 

plausível, nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC. Desta feita, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante é decorrente do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, 

e, sem sombra de dúvida é passível de indenização. Corroborando: 

“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO 

RELIGAÇÃO. (...) DEMORA NA RELIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. Havendo comprovação da 

demora da ré em atender à solicitação de religação, causando a falta de 

energia elétrica danos ao usuário e sua família, que ultrapassam meros 

transtornos, é devida a indenização por danos morais. (...) a. Precedentes 

do TJRGS. Apelação provida em parte liminarmente. Recurso adesivo 

prejudicado. (Apelação Cível Nº 70060174711, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em 26/06/2014 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/07/2014)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais a partir desta decisão. 

CONDENAR ao pagamento de multa determinada por descumprimento no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. MANTENHO A LIMINAR 

DEFERIDA no id. 1634923. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar 

as custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014627-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EDINEIA ZAHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014627-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE EDINEIA ZAHLER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Relatório 

dispensado Trata-se de Ação de Repetição de Indébito de contribuição 

previdenciária indevida c/c tutela de urgência por CRISTIANE EDINEIA 

ZAHLER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

restituição dos valores descontados no período de 2015 até 2019, a título 

de contribuição previdenciária sobre os itens “FDE.COORD.PEDAGOG.” 

Citados, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao Julgamento. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, parte 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei (01/01/2015). Desse modo, 

compete ao Estado responder por eventuais restituições até 31/12/2014 e 

ao MT PREV a partir de 01/01/2015. Diante do exposto, RECONHEÇO a 

ilegitimidade passiva da parte requerida e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VI do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013360-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VIEIRA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA OAB - MT0019519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013360-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TSCHOKE E BERRES LTDA 

REQUERIDO: ALEXANDRE VIEIRA SOARES Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por TSCHOKE E BERRES LTDA em face de 

ALEXANDRE VIEIRA SOARES objetivando a cobrança do valor de R$ 

1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) referente a prestação de 

serviços odontológicos. A parte Promovida apesar de devidamente citado, 

a parte Promovida não compareceu na audiência de conciliação e tão 
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pouco apresentou contestação. Dispõe o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz” Instrui 

os autos cópia da Ficha Cadastral do Promovido, ficha e orçamento, ficha 

de tratamento realizado assinado pelo Promovido. Resta, portanto, 

demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes configurando 

o inadimplemento do valor representado. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por decretar a revelia e 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da importância original de R$ 

1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data do vencimento. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013857-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DIAS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013857-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA DIAS ANTUNES 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pela Promovida em razão de confundir-se com o 

mérito. Passo à análise do mérito. Trata-se de reclamação formulada pelos 

Reclamantes que alegam que seu cartão de crédito foi clonado. Afirma 

que foi realizado compras indevida no que cartão de crédito, e entrou em 

contato com a empresa reclamada para impugnar a fatura, contudo a 

empresa Promovida não atendeu o pedido da consumidora de estorno, 

negativando o nome da Promovente nos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados verifico assistir 

razão a promovente, tendo em vista que não restou demonstrado pelo 

Reclamado que as compras foram realizadas pela autora, conforme 

afirmou. Desta feita, não restou demonstrado que as compras foram 

realizadas pela Reclamante, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE 

CLONADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR 

PARTE DA REQUERIDA NO SENTIDO DE QUE AS COMPRAS IMPUGNADAS 

FORAM REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E 

SENHA PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS 

LANÇADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005849419, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 26/02/2016). Ademais, vale destacar que o ato fraudulento praticado 

por terceiro não ilide a responsabilidade do banco. Desta feita, diante da 

falha na prestação do serviço prestado pelo Reclamado, deve o mesmo 

reparar os danos causados ao consumidor de acordo com o disposto no 

art. 14, §1º, I e II do CDC, verbis: “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. § 1° 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;” Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos 

direitos da imagem e nome dos Reclamantes, porquanto experimentaram a 

desconfiança na realização de novas transações comerciais com seus 

parceiros, em decorrência do cartão de crédito clonado. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Houve falha na prestação do 

serviço, uma vez que a instituição financeira demandada compensou 

cheque clonado. Trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em face da falha na prestação do serviço, inafastável o 

dever de indenizar. Necessário redimensionamento da sucumbência, cujo 

encargo é de total responsabilidade da instituição bancária. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70058529686, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 22/05/2014 - Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/06/2014).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação para 

DECLARAR inexistentes os valores constantes nas faturas referentes às 

compras realizadas 31/05/2019 Uber do Brasil de R$ 10,85, 01/06/2019, 

Ifoof BR R$ 15,00, 01/06/2019 Uber do Brasil R$ 5,75 e 02/06/2019 Airdrid 

R$ 75,36. CONDENAR o reclamado a indenizar os Reclamantes pelos 

danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir 

desta decisão. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA No id. 25897366. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013236-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013236-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ALVES VICENTE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais proposta por ANTONIO ALVES VICENTE contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 

432,72 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos). Em sua 

exordial a parte Requerente nega a existência de relação jurídica, bem 

como afirma desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, visando 

corroborar seus argumentos trouxe, contratação de áudio confirmando 

todos os dados do Promovente (id. 2716011) no momento da contratação 

dos serviço. Conforme exposto a controvérsia da presente demanda 

cinge-se a dois pontos. A existência de relação jurídica e a origem do 

débito. Quanto ao primeiro, em que pese a parte Requerente afirme 

explicitamente que nunca contratou os serviços da parte Requerida, a 

documentação trazida aos autos por esta demonstram o contrário. O 

contrato trazido aos autos são documentos hábeis a corroborarem a 

existência de relação jurídica sustentada. Ainda a existência de 

pagamentos reteirados, conforme demonstram os print screen contidos na 

peça defensiva, são suficientes cumprirem o ônus probatório da parte 

Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 
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processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011448-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO SALDELA BISCARO 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais e materiais, em que a parte 

autora sustenta que comprou pacote de viagem no valor de R$ 6.266,70 

(seis mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), no entanto 

precisou cancelar a viagem, mas alega que as promovidas exige cerca de 

95% do valor pago para efetuar o cancelamento, e devolver somente o 

restante, o seja o valor de R$ 4.782,35 (quatro mil setecentos e oitenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos). Ambas as promovidas arguiram 

preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo afasto, pois, nos 

termos do art. 14 do CDC, e considerando que as mesmas intermediaram a 

compra das passagens contratada pelo promovente, a responsabilidade 

pelos danos ou falhas é solidária com a promovida, já que integram a 

cadeia de fornecedores do serviço de viagens. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PACOTE 

TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

COM A OPERADORA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CASO 

CONCRETO, SITUAÇÃO DIFERENCIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MINORADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005226030, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 27/03/2015). Passo ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede apenas quanto ao pedido de restituição do 

valor pago pelas passagens não utilizadas, mas em parte. Para a 

fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência comum (art. 

5º da Lei 9.099/95). Sabe-se que as companhias aéreas frequentemente 

fazem promoções de vendas de passagens, ou as vendem com valores 

mais baixos e acessíveis; no entanto, ao mesmo tempo em que possuem 

preços vantajosos e convidativos, as passagens promocionais possuem 

algumas regras mais rígidas e desvantajosas caso haja cancelamento 

prévio ou o passageiro não compareça para embarcar. Dentre essas 

regras e condições, normalmente há taxas maiores descontadas em caso 

de cancelamento, ou mesmo em caso de “no show”. Dependendo da 

passagem, o valor residual poderá até não ser reembolsável, caso em que 

só poderá ser utilizado para compras futuras. Tais regras acima estão 

previstas no contrato de transporte da reclamada, o qual o promovente 

aderiu no momento da compra da passagem, e do qual esteve ciente. É 

fato notório que a maioria das pessoas não leem os termos da 

contratação; todavia, isso não é motivo para alegar desconhecimento das 

condições. Toda e qualquer compra de passagens possui um aviso em 

que o comprador declara que leu e está ciente com os termos do contrato 

de transporte, e se não confirma tal aviso, a aquisição da passagem não 

ocorre, justamente para o consumidor não compre sem saber em que 

condições efetuou tal transação. Esse escalonamento das tarifas de 

passagens aéreas, embora aparente ser, não se mostra abusivo, pois 

beneficia ambas as partes da relação de contrato de transporte. A 

propósito: Passagem aérea. Tarifa promocional. Cancelamento. 

Reembolso. 1 Não é abusivo escalonamento da passagem em tarifas, 

restringindo a possibilidade de desistência do contrato, pois beneficia 

tanto o fornecedor do serviço como o consumidor. 2 - Se o consumidor 

opta por adquirir passagem mais barata, sujeita-se, por livre escolha, a 

ônus em caso de eventual cancelamento, como o não reembolso do preço, 

ou retenção de percentual ou valor para alteração da data. 3 Apelação 

não provida. (TJDFT - Processo APC 20140110527769 DF 

0012656-29.2014.8.07.0001, Orgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação 

no DJE : 17/03/2015 . Pág.: 452, Julgamento: 11 de Março de 2015, Relator 

JAIR SOARES) Porém, embora possa reconhecer o caráter promocional 

das passagens e a possibilidade de devolução apenas parcial, impende 

salientar que a promovida não comprovou qual o percentual de multa 

aplicado nas passagens do autor à época da compra. A multa aplicada no 

caso em tela, mostra-se abusiva, que que ultrapassa mais que 50% do 

valor pago pelo reclamante. A perda quase que total do valor pago viola os 

incisos II e IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que 

determina: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; IV estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada. Deve-se, assim, reconhecer a abusividade da cláusula 

contratual em questão, seja por subtrair do consumidor a possibilidade de 

reembolso, ao menos parcial, como postulado na inicial, da quantia 

antecipadamente paga, seja por lhe estabelecer uma desvantagem 

exagerada. Diante da ausência de prova do percentual a ser aplicado 

como multa pelo cancelamento, cabe a este juízo fixá-la da forma mais 

justa e equânime ao presente caso, conforme permite o art. 6º da Lei 

9.099/95. No que toca ao pedido de indenização por danos morais, há que 

se atentar para a fundamentação acima. Conforme explicitado, ao comprar 

as passagens, houve prévia ciência quanto às condições da transação da 

modalidade promocional, ou pelo menos deveria haver. Dessa forma, a 

princípio, por mais que o promovente não concorde com a retenção de 

taxas ou multas pelo cancelamento, tais condições eram previsíveis no ato 

da compra, as quais aderiu. Consequentemente, os alegados transtornos 

solicitando o cancelamento que não ocorreram da forma como pretendia 

não eram imprevisíveis nem inevitáveis, na medida em que a resistência da 

companhia em cobrar parte do valor pago era previsível. Por mais que haja 

imprevistos no dia-a-dia, o que, no caso do autor, impediu a viagem 
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programada, trata-se de um risco a que ficou exposto ao optar por 

comprar passagem promocional com condições mais desvantajosas em 

caso de cancelamento, ao passo que havia a opção de passagem com 

melhores condições, a despeito de ter maior preço a pagar. A escolha, 

portanto, a ele caberia, mas a exposição aos riscos também. Diante de tais 

situações, não vislumbro que os aborrecimentos e transtornos pelo 

episódio tenham atingido a honra e o psicológico do promovente a causar 

dano de ordem extrapatrimonial, de modo que o pedido de indenização 

nesse sentido deve ser indeferido. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para o fim 

de tão-somente CONDENAR, solidariamente, as promovidas em restituir ao 

promovente o montante equivalente a 80% do valor efetivamente pago 

pelas passagens não utilizadas, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data do efetivo 

desembolso. Defiro o pedido de retificação do pólo passivo para Gol 

Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001- 59, que 

deverá ser observado pela secretaria. 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. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MICHEL VILLA (REQUERENTE)
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JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005191-20.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MICHEL VILLA REQUERIDO: 

RODOCAR AUTO CENTER LTDA - ME Vistos etc, Dispensado o relatório. 

Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Pelo contexto probatório coligido, resta 

incontroverso que a empresa promovida prestou serviço ao promovente, 

que está sendo discutida em ação de execução, demostrando que e é 

possível constatar que, realmente, o reclamante se encontra em débito 

haja vista o inadimplemento da prestação de serviço inadimplida. A rigor, o 

valor da prestação de serviço não foi pago na integralidade pelo 

reclamando que, agora, tenta se escusar de sua obrigação contratual 

trazendo informações que não coincidem com a documentação acostada. 

Ademais, competia ao próprio reclamado provar o fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito da reclamante, de modo que, pelos 

documentos trazidos, acabou por demonstrar a celebração do contrato e 

a própria inadimplência. Ainda, a cobrança de um débito é direito do 

credor, mas está sujeita a limites impostos pelo ordenamento jurídico 

pátrio. O artigo 42 da Lei nº 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - dispõe que, “na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça”. No caso, o credor se limitou a cobrar 

o cumprimento de uma obrigação assumida pela reclamante. Não houve 

nenhum tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança do débito que 

pudesse caracterizar a violação a qualquer dos direitos que decorrem da 

personalidade da parte autora. A cobrança, inclusive com a possibilidade 

de inserção de nome do reclamante no cadastro negativo de devedor, em 

decorrência do não pagamento, está inserida nos limites éticos do direito 

subjetivo do credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de 

exercício regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do reclamante em face do reclamado, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. 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. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014401-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE DA SILVA PORTO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I, do NCPC/15. Mérito. Sustenta a parte requerente que por efetuou a 

quitação do seu contrato de financiamento firmado com a promovida, 

contudo, seu nome foi negativado indevidamente, afirma ter cumprido 

integralmente com todas as prestações, contudo, mesmo cumprindo 

regularmente o parcelamento teve seu nome negativado. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, admite que o reclamante celebrou 

financiamento, contudo, afirma que a parte Promovente efetuou 

renegociação. Portanto, entendo que, resta incontroverso que se trata de 

financiamento devidamente quitado, posto que a parte Promovente juntou 

comprovante de pagamento das parcelas que foram negativadas 

indevidamente. É evidente que o credor pode negativar o nome dos 

devedores, com o intuito de obter o pagamento dos débitos pendentes, 

porém não restou demostrado que o reclamante estivesse em mora. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar suas alegações. Infere-se, portanto, 
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que ocorreu a inserção indevida dos dados da parte requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E 

NEGATIVAÇÃO NA SERASA - DÍVIDA QUITADA - ABALO MORAL 

CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL - FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ANÁLISE DO SOFRIMENTO DO OFENDIDO, 

DA INTENSIDADE DO DOLO OU GRAU DE CULPA DO RESPONSÁVEL E DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES - VALOR EXACERBADO - 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 3º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O protesto indevido de título é fato gerador de constrangimentos e 

transtornos na vida do protestado, pois além de ter seu crédito negado, 

fica impedido de realizar atos comerciais, provocando-lhe, 

conseqüentemente, dano moral indenizável. A indenização por danos 

morais deve ser fixada de modo a dar uma compensação ao lesado pela 

dor por ele sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe pareça 

conveniente ou vantajoso o abalo suportado. (TJ-SC - AC: 131854 SC 

2001.013185-4, Relator: Mazoni Ferreira, Data de Julgamento: 11/08/2005, 

Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , 

de Lages.) A parte autora, por sua vez, comprovou o pagamento da 

realizada pelo reclamado, tempestivamente. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de 

que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da requerente, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

requerente. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial; b) determinar que a Promovida 

exclua os dados da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão; e c) 

condenar a requerida pagar a parte requerente R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014719-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA FERREIRA CHAVES (AUTOR(A))

HELLER PAOLINELLI CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014719-78.2019.8.11.0015. AUTOR(A): HELLER PAOLINELLI CHAVES, 

MONICA APARECIDA FERREIRA CHAVES REU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014239-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014239-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VICENTE SANCHES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Rejeito o pedido quanto ao comprovante de 

negativação original, pelo que a indicação do endereço na petição inicial 

se mostra suficiente, nos termos do artigo 319, II, CPC/2015. Contudo, o 

presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 

3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que 
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a Autora à demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a 

hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro 

a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais. proposta por VICENTE SANCHES em 

desfavor de BANCO BRADESCO. Alega o requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

103,64. Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são 

legítimos, pois referem-se aquisição de linha telefônica. Requer assim a 

improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do 

serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. 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. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto 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. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a 

parte reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do 

débito ora discutido. E, por CONDENAR a reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARTINS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004396-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARTINS & MARTINS LTDA Vistos etc, Dispensado o 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e 
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§ 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Pelo contexto probatório coligido, bem 

como da narrativa da própria parte Promovida, não há nexo de 

causalidade entre a conduta dos agentes policias, com qualquer ilícito que 

a empresa reclamada tenha cometido. A rigor, ainda depreende da petição 

inicial que o reclamante nem mesmo foi abordado dentro da sede da 

reclamada. A hipótese em que os documentos anexados não exprimem a 

existência do nexo de causalidade entre o comportamento da reclamada e 

o dano experimentado pela reclamante, tampouco demonstram a prática de 

qualquer ato ilícito, haja vista não haver provas da existência de conduta 

lesiva da reclamada, quedando impossível, nestas circunstâncias, sua 

responsabilização, é de rigor concluir pela improcedência. A propósito, 

conclui-se assim posto que a parte autora não conseguiu demonstrar a 

ilação necessária para ensejar o dever de ressarcimento dos danos 

supostamente causados. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que 

aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Dessa 

forma, as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Assim, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: a 

autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a prova da 

existência do contrato) e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo do direito do autor (v.g, que não está em mora no 

cumprimento da sua obrigação). Portanto, o reclamante não se 

desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do reclamante em 

face do reclamado, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 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. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013826-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013826-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELY DA SILVA VIANA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada indefiro o aludido 

pedido, por entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, 

por entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. O presente feito trata-se de 

relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual defiro a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por DANIELY DA SILVA 

VIANA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Alega a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débito no valor de R$ 421,30 (quatrocentos e vinte e um e reais e 

trinta centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer 

assim, a declaração de inexistência do débito bem como a condenação 

pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos 

são legítimos, pois referem-se aquisição a utilização de serviço de 

telefonia móvel. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não 

se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, 

nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se valendo 

apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, 

contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, 

não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. 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 
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reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010432-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARINALVA CURSINO 

ROCHA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARINALVA CURSINO 

ROCHA DO NASCIMENTO em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente foi 

aprovada no concurso público, nomeada em 06/05/1994, para o quadro 

efetivo no cargo de ZELADORA, nomeado para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 246/94. Afirmado que este direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento-base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), conferido 

pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados em virtude de 

concurso público, não está sendo repassado à parte promovente, apesar 

de fazer jus ao recebimento desta verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por 

seu turno, a promovida contestou. De início, impugnou o valor da causa e 

suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência 

do pedido. É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de mais dilação probatória. A prejudicial de mérito 

consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a 

sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, neste caso, ao 

formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo prescricional, isto é, 

postulou o recebimento das referidas verbas retroativas delimitando-as ao 

período dos últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente 

demanda, o que afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada 

(Decreto nº 20.910/1932), que perde total consistência Ora, a presente 

demanda foi distribuída em 07/08/2019. Portanto, por força do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 07/08/2014 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o 

promovente, processualmente probo e de boa-fé, tomou posse e entrou 

em exercício funcional no dia 06/05/1994. Desta forma, sem menoscabo 

da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação contra a 

Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente impositiva, se 

fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba atingida pela 

referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. Destarte, refuto 

essa prejudicial de mérito. Não havendo outras preliminares ou 

prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise do mérito. Em 

que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação municipal 

não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido adicional de 

2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador municipal 

em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei nº 

663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito um 

ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 06/05/2014, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 06/05/1994. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 
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municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão a partir de 

06/05/2014. Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve 

postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por 

outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de receber o 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, não mais vigorava a lei 

que o restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra 

consignado. Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em 

Lei a ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013031-81.2019.8.11.0015
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GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMILSON CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PROCESSO: 1013031-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE 

WALKER EIRELI. REQUERIDO(A): VALDEMILSON CONCEICAO DOS 

SANTOS. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000021-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO APARECIDO DA 

SILVA BEVILAQUA REQUERIDO: ANA LAVACAR, SALETE SILVA, ANA 

SILVA, LEIGIOVANA DA SILVA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por THIAGO 

APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA em face de ANALAVACAR, SALETE 

SILVA e outras, em decorrência de danos causados em veiculo de sua 

propriedade. O promovente busca a reparação de danos causados em 

veículo que afirma ser de sua propriedade, no entanto, os documentos 

que instruem a inicial demonstram que o proprietário é SELITO LUIZ 

MINETTO. Pois bem. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 17 do CPC 2015, temos, 

portanto, que o interesse de agir e a legitimidade ad causam são 

pressupostos processuais. Preceitua o artigo 6.º do Código de Processo 

Civil que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo 

quando autorizado por lei.” Neste sentido já decidiu a Turma Recursal 

deste Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO – FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ILEGITIMIDADE ATIVA - OBRIGAÇÃO 

DECORRENTE DE RELAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1- O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso 

II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante 

indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da 

sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto 

extrínseco de admissibilidade recursal. 2- Aquele que não é titular da 

unidade consumidora junto à concessionária de energia elétrica não 

possui legitimidade para questionar os débitos relativos à prestação do 

serviço, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do 

consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do 

caráter pessoal da obrigação, que se aperfeiçoa mediante contrato. 3- 

Dispõe o Código de Processo Civil que "Ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

j u r í d i c o . "  ( a r t .  1 8 ,  d o  C P C ) .  ( T J - M T  -  A P L : 

001455171201581100031352392017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018) A 

legislação estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual;” Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade 

ativa da parte reclamante, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013050-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI PEREIRA RUPOLO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SUZARTE POMIECINSKI (REQUERIDO)

BRIGILA BAINARA RODRIGUES CAVALCANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013050-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANI PEREIRA 

RUPOLO. REQUERIDO(A): BRIGILA BAINARA RODRIGUES CAVALCANTI e 

outro. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014716-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TEICHEIRA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDY ROGER VAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SILVA DA COSTA OAB - MT24176/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014716-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AGNALDO 

TEICHEIRA TURRA. REQUERIDO(A): RUDY ROGER VAZ. Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 8011409-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA 

CAROLINE PIMENTEL. REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante do 

cumprimento da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte exequente para o levantamento 

do valor objeto do depósito judicial registrado no ID nº 16238457, 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 26368233. Sem 

custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005732-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005732-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: RENOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DIMEL 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA LTDA EPP em face de 

RENOGRAF INDUSTRIA GRÁFICA LTDA objetivando as cobranças dos 

documentos: - Duplicata nº0002667/001 no valor de R$487,00 com 

vencimento em 02/06/2018; - Duplicata nº0002667/002 no valor de 

R$486,00, com vencimento em 17/06/2018; - Duplicata nº0002667/003 no 

valor de R$486,00, com vencimento em 02/07/2018; - Duplicata 

nº0002667/004 no valor de R$486,00, com vencimento em 17/07/2018, 

que totalizam o valor original de R$ 1.945,00 (mil novecentos e quarenta e 

cinco reais). A promovida apesar de devidamente citada (certidão - id nº 

26456109) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

27628838) impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Instrui os autos cópias dos títulos de crédito 

protestados e nota fiscal (id nº 19346266 – 19346267 – 19346269 – 
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19346271 – 19346272) que tem como sacado a promovida e sacador o 

promovente. Resta, portanto demonstrada a existência de relação jurídica 

entre as partes configurando o inadimplemento do valor representado 

pelas duplicatas que servem como prova da dívida. Todavia, o cálculo 

apresentado pelo requerente, postula pela correção monetária e incidência 

de juros de mora a partir da emissão do título, 03/05/2018; sendo 

incontroverso que os referidos títulos encontram-se com vencimentos 

distintos e individualizados; devendo ser a partir dos respectivos 

vencimentos o marco inicial para aplicação da atualização monetária. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para CONDENAR a parte promovida ao pagamento das importâncias: a) 

Duplicata nº0002667/001 no valor de R$487,00 com vencimento em 

02/06/2018; b) Duplicata nº0002667/002 no valor de R$486,00, com 

vencimento em 17/06/2018; c) Duplicata nº0002667/003 no valor de 

R$486,00, com vencimento em 02/07/2018; d) Duplicata nº0002667/004 no 

valor de R$486,00, com vencimento em 17/07/2018, cujo valor deverá ser 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data dos respectivos vencimentos previstos para cada 

duplicada. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011938-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE T. PREVEDELLO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011938-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP REQUERIDO: MONIQUE T. PREVEDELLO 

E CIA LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta MARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP em face de MONIQUE T. PREVEDELLO E CIA 

LTDA - ME objetivando as cobranças das duplicatas: a) nº 66408/02 no 

valor de 325,40 com vencimento em 17/09/2017; b) nº 66408/03 no valor 

de 325,40 com vencimento em 17/10/2017; c) nº 66998/04 no valor de 

438,31 com vencimento em 23/10/2017; d) nº 66998/05 no valor de R$ 

438,30 com vencimento em 12/11/2017, mais as despesas de cartório R$ 

381,80 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) que totalizam o 

valor corrigido de R$ 2.369,09 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais 

e nove centavos). A promovida apesar de devidamente citada (id nº 

26371708) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

27294159), e não opôs embargos à execução, impondo-se a aplicação 

dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Instrui os 

autos cópias dos títulos de crédito devidamente protestados e nota fiscal 

(id nº 2399918 – 2399920) que tem como devedor a promovida, restando, 

portanto demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação 

titulada, e configurando o inadimplemento do valor representado. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para reconhecer 

os efeitos da revelia CONDENAR a parte promovida ao pagamento da 

importância de R$ 2.369,09 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e 

nove centavos), cujo valor deverá ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir 

da propositura da presente ação e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011072-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011072-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DA SILVA & 

ASSUNÇÃO LTDA – EPP em face de VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS 

objetivando a cobrança do cheque nº 000293 do BANCO BRADESCO, da 

agência nº 0750, conta nº019165 de titularidade da promovida, no valor 

original de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) com vencimento para 

25/04/2014. A promovida apesar de devidamente citada (id nº 26418848) 

deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 27642610) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. Instrui os autos cópia de título de crédito (id nº 9976116) emitido 

pela promovida e nominal à parte promovente, bem como carimbo de 

devolução deste pelas alíneas 11 e 12. Resta, portanto demonstrada a 

existência de relação jurídica entre as partes configurando o 

inadimplemento do valor representado pelo cheque que serve de prova da 

dívida. Todavia, o cálculo apresentado pelo requerente, postula pela 

incidência de juros de mora compostos; porém, é vedada a capitalização 

de juros, ainda que expressamente convencionada, nos termos da Sumula 

121 do STF. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para CONDENAR a parte promovida ao pagamento 

da importância original de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento, 25/04/2014. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013770-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: S B REZENDE BATERIAS - 

EPP REQUERIDO: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental. Além do mais, destaco que os presentes autos estão 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 
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destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, destaco 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil/2015. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por S B REZENDE BATERIAS – EPP em 

face de JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA objetivando a cobrança de ordens 

de serviço, que totalizam o valor original de R$ 1.501,34 (mil quinhentos e 

um reais e trinta e quatro centavos). A parte promovente relata que 

vendeu produtos e prestou serviços para ao promovido, entre os meses 

de outubro de 2015 a março de 2016, sendo pactuada a forma de 

pagamento a prazo, tendo instruído os autos com as cópias das ordens de 

serviço devidamente assinadas pelo promovido (id nº 11226517 – 

11226488 - 11226499 - 11226790). Resta incontroversa a existência de 

relação jurídica entre as partes e a venda/prestação de serviços. Por 

outro lado, a parte promovida em sua defesa, não trouxe aos autos 

nenhum documento que indique a inexigibilidade da dívida. Em que pese a 

alegação de quitação do débito, em havendo a relação jurídica, incumbia à 

parte promovida trazer aos autos os comprovantes de pagamento da 

divida ou ainda que as Ordens de Serviço vencidas não corresponderiam 

ao valor cobrado, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, e assim 

demonstrar o mínimo de prova dos fatos alegados na defesa, nos termos 

do artigo 373, II do CPC/2015. (id 17802410). No entanto, a parte 

promovida não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil suas alegações, denota-se da peça de defesa que 

sequer apontou a data em que efetuou o alegado pagamento. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

promovida, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). Consta dos autos que a promovida 

intenta comprovar o pagamento da divida mediante prova exclusivamente 

testemunhal, porém, a quitação dever ser provada documentalmente, por 

recibo de que conste o valor, a espécie da divida quitada, o nome do 

devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a 

assinatura do credor ou de seu representante, inexistindo um ou mais dos 

requisitos não há como reconhecer como quitada a divida, conforme 

dispõe o artigo 320 do Código Civil/2003: Art. 320. A quitação, que sempre 

poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie 

da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e 

o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos 

neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias 

resultar haver sido paga a dívida. No mesmo sentido é o entendimento 

jurisprudencial: EMENTA – DEVEDOR COM ONUS DA PROVA DA 

QUITAÇÃO, QUE NÃO LOGROU EXITO. INCIDENCIA DO ARTIGO 324 DO 

CC. PRELIMINARES DE NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE SE AFASTA, 

TENDO EM VISTA QUE A INICIAL PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, 

TANTO QUE PERMITIU O REU APRESENTAR CONTESTAÇÃO, SENDO 

REJEITADA A ALEGAÇÃO DE CERCEMANETO DE DEFESA, SENDO CERTO 

QUE O REU APELANTE NÃO APRESENTOU PROVAS DOCUMENTAIS A FIM 

DE AFASTAR O DIREITO DO AUTOR, RESTANDO DESIMPORTANTE A 

PROVA ORAL NO PRESENTE CASO. MAGISTRADO QUE TEM O 

PODER/DEVER DE AFASTAR A PRODUÇÃO DE PROVA INUTIL. CONDUTA 

DA RÉ EM AJUIZAR RECURSO CIENTE DE QUE NÃO POSSUI POVA DO 

PAGAMENTO É ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E CONFIGURA 

LITIGANCIA DE MA FE, POIS INDEVIDAMENTE MOVIMENTOU A MÁQUINA 

JUDICIÁRIA, NO ENTANTO, DEIXA-SE DE RECONHECER EM SEDE DE 

SEGUNDO GRAU, EM RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA 

INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURIDICIONAL, TENDO EM VISTA 

PERSEGUIR PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MERITO. RECURSO QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ – APL: 0013732762015819209, Relator: Des. 

Guaraci de Campos Viana, data do julgamento: 19/11/2019, decima vara 

cível) Ante a ausência de elementos suficientes para reconhecer a 

inexistência da divida, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Resta, portanto demonstrada a existência de relação jurídica entre as 

partes configurando o inadimplemento do valor representado pelas Ordens 

de Serviço que servem de prova da dívida. No que tange a condenação da 

parte promovida em litigância de má-fé e seus acessórios (custas 

processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), 

não reconheço a conduta maliciosa até esta fase processual. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte promovida a pagar a importância a importâncias: a) 

O.S. 5244 - R$ 100,00 (cem reais)- vencimento 02/04/2016; b) O.S. 3154 - 

R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

vencimento 31/12/2015; c) R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) vencimento 31/01/2016; d) O.S. 3832 - R$ 105,00 

(cento e cinco reais) vencimento 10/02/2016; e) R$ 105,00 (cento e cinco 

reais) vencimento 11/03/2016; e) R$ 105,00 (cento e cinco reais) 

vencimento 10/04/2016; f) O.S. 2235 – R$ 305,67 (trezentos e cinco reais 

e sessenta e sete centavos), vencimento 18/12/2015; g) R$ 305,67 

(trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), vencimento 

17/01/2016, cujos valores deverão ser acrescido de juros 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir da 

data dos respectivos vencimentos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009399-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009399-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): IGREJA PRESBITERIANA 

RENOVADA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Processo 

1009399-47.2019.8.11.0015. 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. IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de sua imunidade tributária, em relação ao ICMS sobre o 

consumo de energia elétrica. O Estado de Mato Grosso ofereceu 

contestação (id 21786301) requerendo o não acolhimento da pretensão, 

sob o argumento que a parte promovente é consumidora final e não 

contribuinte de direito. Não havendo arguição de prejudiciais, preliminares 

ou nulidades processuais, passo à análise do mérito. A Constituição 

Federal, como meio de garantir a liberdade de crença e culto religioso (art. 

5º, VI), e impedindo a criação de obstáculos econômicos à realização 

destes cultos, instituiu a imunidade tributária aos templos religiosos, 

referente ao seu patrimônio, renda e os serviços, nos termos do § 4º, do 

artigo 150. Desse modo, a tese defensiva em que a parte promovente não 

integra a relação jurídica à exação tributária não prospera; vez que, por 

ser contribuinte de fato do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços – ICMS, a parte promovente é a maior interessada 

em afastar a referida cobrança, questão que teve reconhecida a 

repercussão geral no Supremo Tribunal Federal: Tributário – Imunidade – 

Entidades de assistência social – ICMS – Aquisição no mercado interno – 

Contribuinte de fato. 1. A controvérsia relativa à abrangência da imunidade 

prevista no art. 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal a instituição de 

assistência social, quando da aquisição de bens no mercado interno, na 

qualidade de contribuinte de fato, ultrapassa os limites subjetivos das 

partes. 2. Repercussão geral reconhecida. (STF, RE 608872 RG/MG, 

relator Ministro Dias Toffoli, DJe 1º/8/2011) grifei. Nesse sentido, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS 

- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO POLO 

PASSIVO - INTUITO DE AFASTAR COBRANÇA - POSSIBILIDADE. 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 150, VI, b, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CONTRIBUINTE DE FATO. Pode a 

concessionária figurar no polo passivo do mandamus, quando o 

contribuinte não buscar a restituição dos valores, mas, tão somente, 
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afastar a cobrança de ICMS de suas faturas de energia elétrica, de forma 

que deve incluir no polo passivo da demanda o destinatário do 

recolhimento do tributo. O contribuinte de fato, quando gozar de imunidade, 

é o maior interessado em afastar a cobrança de tributo indevido, nos 

termos do artigo 150, VI, b, da República Federativa do Brasil. Recurso 

não provido. (Apelação / Remessa Necessária 103773/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 14/07/2015). Grifei Analisando as provas que instruem a 

inicial, a parte promovente comprova que é uma instituição religiosa (id 

21786296), inscrita no CNJP n. 26.610.808/0001-84, sem fins lucrativos, 

portanto, possui direito à imunidade tributária, de acordo com o 

preconizado no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, que confere 

imunidade tributária aos templos de qualquer natureza: Art. 150. Sem 

prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir 

impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [...] § 

4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem 

somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as 

finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Nesse sentido é 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. TEMPLO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. De 

acordo com o disposto no art. 150, VI, alínea b, da CF/88, é vedado instituir 

impostos sobre templos de qualquer culto. Apelação desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70049927643, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/09/2012) 

(TJ-RS , Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/09/2012, 

Vigésima Primeira Câmara Cível) E ainda, o artigo 150 da Constituição 

Estadual, ao tratar do sistema tributário assim determinou: Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos 

Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) b) templos de qualquer 

culto; Não havendo ressalvas ou exceções sobre a imunidade dos 

templos religiosos, ou menção sobre a aplicação deste beneficio fiscal 

apenas para contribuinte de fato ou de direito, tenho que o promovido, em 

desencontro à sua própria constituição, vem exigindo a cobrança do ICMS 

sobre as contas de energia de um templo religioso, ferindo os preceitos 

constitucionais já mencionados[i]. Quanto aos calculo apresentados no id 

21786307, entendo que a parte promovente alterou o pedido formulado na 

inicial, sendo a conduta vedada expressamente pelo artigo 264 CPC/2015 

para essa fase processual. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 269, inc. I, 

do Código de Processo Civil, formulado pela IGREJA PRESBITERIANA 

RENOVADA, para DECLARAR suspensão da incidência de impostos nas 

faturas de energia elétrica sobre o consumo de energia elétrica das 

unidades consumidoras 5024552 – 5026393 - 5026407 – 9216456, que 

tem como titular IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA de Sinop-MT – CNPJ 

n. 01.296.276/0001-21, em razão da imunidade tributária de ICMS. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. [i] - Conforme decisão em caso similar - 

Processo 1004003-02.2017.8.11.0002

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009876-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009876-70.2019.8.11.0015. AUTOR(A): KETELIN SANTIAGO COLETA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR 

C A R L O S  A U G U S T O  B I T T E N C O U R T  P r o c e s s o  n 

1009876.70.2019.8.11.0015 Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 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. KETELIN SANTIAGO COLETA ajuizou AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e FUNCAB - FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT buscando a anulação das questões 50, 54, 55, 56 e 62, 63 

e 69 da prova X para o cargo de Escrivão de Policia, sob o argumento de 

que estas versam sobre conteúdos não previstos no edital. O primeiro 

promovido, ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou defesa no id nº 

22079633 suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pela 

improcedência visando evitar a indevida interferência do Poder Judiciário 

no ato administrativo. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA não se 

sustenta. Da simples análise dos autos verifica-se a legitimidade do 

promovido ao passo que, em caso de procedência da demanda seria este 

o responsável por dar cumprimento à ordem judicial. Motivo pelo qual deve 

ser rejeitada a preliminar supra. Por seu turno o segundo promovido, 

FUNCAB - FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

ofertou contestação no id nº 22079991, aduziu que as questões 50, 54 e 

56 lidam com matérias contempladas no edital, em face das questões 62, 

63 e 69, há mera discordância do gabarito oficial e quanto motivo pelo qual 

pugnou pela improcedência da demanda. Foi concedida liminar 

determinando a participação da promovente das demais fases do 

concurso. (id. 22079630) Não vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos pelo promovente 

a presente demanda não comporta acolhimento. Quanto aos critérios de 

correção de correção somente é possível a interferência do Poder 

Judiciário na análise da legalidade do certame sendo vedada a sua 

manifestação quanto ao conteúdo das respostas dadas pela banca. 

Todavia, no presente caso, as questões impugnadas encontram-se 

previstas no edital de forma global implicando em dever do candidato em 

buscar conhecimento sobre todos os elementos que compõe aquele tema 

e possam eventualmente serem exigidos. A anulação de tais questões 

demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, 

levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em 

verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel 

desempenhado pela banca organizadora. Vale frisar que a matéria em 

discussão já foi objeto de análise pelo C. STF que em sede de 

repercussão geral fixou o seguinte entendimento: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. 

CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO 

CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA 

AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS 

ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO 

JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES 

DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. 

PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, 

Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 

public 29-06-2015 - grifo nosso). Em casos idênticos o E. TJMT adotou o 

mesmo entendimento. Vide: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE 

ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO 

PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se 

candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, 

descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que 

não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado 

nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo 

programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade 
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de anulação em juízo. (TJMT, Apelação nº 20487/2017, Rel. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

22/01/2018 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME 

JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela omissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia. 

(TJMT, Apelação nº 176102/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019 – grifo nosso). E a própria 

Turma Recursal do TJMT adota o mesmo entendimento. Vide: RECURSO 

INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE 

PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA 

DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente 

a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do 

procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do 

conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro. 2. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, Recurso Inominado nº 

1012547-90.2016.8.11.0041, Rel Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma 

Recursal Única, j. 01/03/2019 - grifo nosso). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008438-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008438-77.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DILEUZA MARTINS DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Processo n. 

1008438-77.2017.8.11.0015 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. DILEUZA MARTINS DOS SANTOS ALVARENGA 

ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE 

SINOP, ambos qualificados. A promovida apesar de devidamente citada, 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme se vê 

da certidão id nº 13101356, impondo-se a aplicação dos efeitos da 

REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da promovida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente cumpre esclarecer que a revelia induz presunção relativa tão 

somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, não se 

traduz em procedência automática e integral da demanda, posto que ainda 

se faz necessária uma análise quanto ao direito postulado. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Narrou a promovente que foi nomeada para o cargo de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Referência CE-07, com início do 

exercício em 01/02/2012. Contudo durante o período laboral não recebeu o 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício. Não havendo preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Não obstante os argumentos da 

promovente a presente demanda não comporta acolhimento. De acordo 

com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, 

surtirão efeitos um ano após a entrada em exercício do servidor. Logo, a 

promovente somente faria jus ao percebimento do adicional de antiguidade 

e merecimento a partir de 01/02/2013. Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO 

MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO 

À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o 

servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as 

condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da 

lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não 

realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, 

portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração 

pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação 

no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. […] (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Contudo, o art.16 e ss da Lei nº 568/1999 foi revogado em 

23/11/2012 pela Lei nº 1.737. Assim, antes de que a parte promovente 

atingisse o requisito legal para a concessão do adicional houve a 

revogação do mesmo. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001588-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 374 de 530



JOVANA FREIRE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001588-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOVANA FREIRE DE CARVALHO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. 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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE URV, proposta por JOVANA FREIRE DE 

CARVALHO em face de MUNICIPIO DE SINOP. No id nº 27363423 a 

promovente postulou pela desistência da demanda. Houve ciência da parte 

promovida (id 27736745). Não há qualquer indício de litigância de má-fé ou 

lide temerária conforme preceitua o Enunciado nº 90 do FONAJE tenho que 

referido pedido deve ser acolhido. Por fim, verifica-se que não houve, 

nestes autos, a realização de qualquer bloqueio das contas judiciais dos 

entes federativos requeridos. Portanto impossível a expedição de alvará. 

Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005545-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005545-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE LEANDRO FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. JOSÉ LEANDRO FERREIRA DA COSTA 

ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE 

SINOP e SAAES SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. 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. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial a parte promovente 

sustenta que foi aprovada em concurso público entrando em exercício em 

01/08/2006 para o quadro efetivo no cargo de OPERÁRIO BRAÇAL, 

Referência CE-04. Que, em 01/06/2012 foi exonerado, tendo sio aprovado 

em novo concurso para o cargo de encanador, sendo nomeado para o 

referido cargo em 06/06/2012. Busca na presente ação, o recebimento do 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício, bem como o reflexo do referido percentual sobre o 13º salário e 

férias somente em relação ao período em que passou a exercer o cargo 

de encanador, conforme petição de emenda a inicial (id 19265797). Não 

obstante os argumentos da promovente a presente demanda não 

comporta acolhimento. De acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão efeitos um ano após a 

entrada em exercício do servidor. Logo, a promovente somente faria jus 

ao percebimento do adicional de antiguidade e merecimento a partir de 

06/06/2013. Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (TJMT, 

RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO 

- DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. […] (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Contudo, o art.16 e ss da Lei nº 568/1999 foi revogado em 

23/11/2012 pela Lei nº 1.737. Assim, antes de que a parte promovente 

atingisse o requisito legal para a concessão do adicional houve a 

revogação do mesmo. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013631-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA MENANI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROCHA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013631-05.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ANGELA CRISTINA MENANI 

REQUERIDO: ANTONIO ROCHA DE SOUSA Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 
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imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil. Não se verifica no presente caso, elementos suficientes para 

designação de audiência de instrução, nos termos do artigo 402, II 

CPC/2015. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ANGELA 

CRISTINA MENANI CRESTANI, em face de ANTONIO ROCHA DE SOUSA, 

objetivando a cobrança do valor de R$ 8.661,50 (oito mil e seiscentos e 

sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente a venda de peças 

de roupas femininas e masculinas ao promovido. A parte promovida 

apesar de devidamente citada (id nº 26739332) deixou de comparecer à 

audiência de conciliação (id nº 27261831) impondo-se a aplicação dos 

efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade 

com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Entretanto, esclareço 

que a revelia induz presunção relativa tão somente à matéria de fato 

arguida na petição inicial; portanto, não se traduz em procedência 

automática e integral da demanda, posto que ainda faz-se necessária uma 

análise quanto ao direito postulado. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos, verifico que a parte promovente não instruiu a 

inicial com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, 

não trouxe provas hábeis a demonstrar de forma firme e convincente, a 

existência dos fatos que originaram a divida e a responsabilidade da parte 

promovida pelo pagamento. A promovente apresentou relatório de peças 

que afirma terem sido adquiridas pela parte promovida (id 25572572), no 

entanto, do documento extrai-se que não há qualificação, assinatura ou 

qualquer não há qualquer informação mínima que relacione a divida a 

pessoa do promovido. Nem mesmo o vencimento da divida, ou a forma da 

celebração do negocio é demonstrada. De igual modo, observo das 

conversas via aplicativo whatsapp (id 25572576), a cobrança do cidadão 

por nome “Antônio”, não havendo qualquer informação que se trata da 

mesma pessoa, ou da mesma divida cobrada nos presentes autos. A 

mesma situação se observa no áudio que instruía a inicial (id 25572956). O 

ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer a lide elementos 

aptos a logra do êxito daquilo que se propõe. O conjunto probatório é 

frágil, insuficiente para demonstrar a celebração do negocio jurídico entre 

as partes, e que impute ao promovido o pagamento do valor de R$ 

8.661,50 (oito mil e seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta 

centavos). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007553-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ILMA FERREIRA MENDES 

REPRESENTANTE: CATIANE FERREIRA MENDES REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por ILMA FERREIRA MENDES, representada por CATIANE FERREIRA 

MENDES, em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. 

A parte Requerente, por recomendação médica, urgência de a realização 

do procedimento de cateterismo cardíaco e ventriculografia, bem como os 

demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da 

saúde da parte promovente, tais como UTI, exames médicos, remédios, 

visando o tratamento de angina instável (CID I.20), que vem evoluindo, 

conforme laudo medico (Id. 20449231) e parecer expedido pelo NAT 

21568367. A liminar foi concedida conforme id. 20470783 - 20453607. Em 

sua contestação (id nº 20830248) a primeira parte promovida, ESTADO DE 

MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e no 

mérito impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, 

observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, 

pela inaplicabilidade da multa-diária A PRELIMINAR de FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; isto, pois, sendo a saúde 

um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, 

do Estado e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento 

médico-hospitalar ao portador de moléstia que não possui condições 

financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, sem prejuízo 

do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual ou quais 

Entes Públicos figurarão no polo passivo da demanda, pouco importando 

se se elegeu o Município e o Estado em litisconsórcio facultativo. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Diante disso, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e não havendo outras questões preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. Por seu turno a 

segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, não ofertou contestação, tendo 

se limitado a apresentar parecer (id 21568367), informando a realização 

do procedimento. A petição inicial veio acompanhada do laudo medico e 

receituário médico prescrito por médica indicando à promovente a 

urgência da realização do procedimento de cateterismo cardíaco e 

ventriculografia, bem como os demais procedimentos necessários, 

visando o tratamento de angina instável (CID I.20). A saúde é um Direito 

Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa 

impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a 

população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição 

Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 
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norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Por fim, verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na 

decisão que concedeu a tutela em caráter liminar. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 20470783 - 20453607, que autorizou a 

realização do procedimento de cateterismo cardíaco e ventriculografia 

conforme laudo médico ancorado aos autos. 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. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013501-83.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MEREDIAN PARODE DA MAIA 

REU: FLECK E FLECK LTDA - ME 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 AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA com pedido de 

antecipação de tutela proposta por MEREDIAN PARODE DA MAIA em face 

de FLECK E FLECK LTDA – ME. A requerida apesar de devidamente citada 

(id nº 16883610), contudo não compareceu na audiência de conciliação (id 

nº 17632922) impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Desta forma, DECRETO A REVELIA da 

promovida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Inicialmente cumpre 

esclarecer que a revelia induz presunção relativa tão somente à matéria 

de fato arguida na petição inicial; portanto, não se traduz em procedência 

automática e integral da demanda, posto que ainda faz-se necessária uma 

análise quanto ao direito postulado. A controvérsia dos autos cinge-se em 

analisar a legalidade da cobrança de multa por rescisão contratual, aluguel 

e pintura do imóvel, que a parte promovente afirma serem indevidos, pois 

sustenta que a rescisão se deu por culpa da demandada. Foi deferida 

liminar ordenando a exclusão do nome da parte promovente dos cadastros 

de proteção ao crédito. (Id 11854246). A promovente relata que celebrou 

contrato de locação de imóvel residencial com a promovida, e que, após a 

mudança para o imóvel, observou diversos defeitos estruturais, que 

consistem em infiltrações e umidade, dentre outros (id 11103717). Que 

comunicou o locador imediatamente, nos termos do artigo 23, inciso V da 

Lei 8.245/91 e solicitou os reparos, conforme pactuado no contrato, no 

entanto a parte promovida permaneceu inerte, razão pela qual a autora 

acabou por rescindir unilateralmente o contrato (id 11103721). A Lei nº 

8.245/91, que rege as normas sobre locação, dispõe que o locador tem a 

obrigação de entregar ao locatário um imóvel em condições de uso, 

garantindo a habitabilidade e finalidade durante o prazo de ocupação pelo 

locatário, sendo de sua responsabilidade a reparação dos vícios ou 

defeitos anteriores à locação, conforme prescreve o artigo 22 da referida 

lei. No caso de inércia ou execução de conserto ineficiente, oportunizará 

ao locatário o direito à rescisão do contrato de aluguel. Diante disso, resta 

claro o descumprimento do contrato de locação pela parte promovida, bem 
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como entendo ser justa a devolução do imóvel sem o pagamento da multa 

contratual. Quanto aos valores cobrados pela pintura do imóvel, entendo 

pelo deferimento da exclusão de tal cobrança, vez que a parte promovida 

não apresentou defesa instruída com a vistoria realizada antes da 

ocupação e que demonstraria a situação do imóvel antes da locação e 

comprovaria a ciência efetiva da parte promovente em constatar a real 

situação do imóvel a ser locado. Ademais, o ônus probante que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, CPC/2015. A parte promovente 

pugnou pela condenação da parte promovida no pagamento de danos 

materiais no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pela 

quebra a antena e danificação do teto do carro em decorrência da queda 

do portão sobre o veiculo. Todavia, não trouxe aos autos qualquer 

documento que comprove a propriedade do veiculo e o orçamento 

apontando com precisão a qual veiculo se refere o dano, nem mesmo as 

fotos anexadas aos autos fornecem essas informações. Não há liame 

entre as avarias no veiculo e o local da ocorrência do fato. Assim, o valor 

apontado como dano material não deve ser reconhecido, porquanto a 

promovente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 371, I, do CPC/2015, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 

Com efeito, os danos materiais não se presumem, de modo que os 

efetivos prejuízos materiais suportados devem ser suficientemente 

comprovados, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do 

dano, nos moldes do artigo 944 do Código Civil. De igual modo, indefiro o 

pedido de ressarcimento do valor de R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e 

vinte reais) despendidos para nova mudança, vez que a promovente, ao 

notificar sobre a rescisão do contrato de locação, manifestou o interesse 

de mudar (id 11103721), restando ausente qualquer intenção desta em 

requer prazo para sair do imóvel ou demonstração que a parte promovida 

tenha coagido a promovente a muda-se repentinamente ou que não tenha 

lhe concedido o prazo legal. Com relação aos danos morais, o dano 

decorrente da cobrança e negativação de valores que sabia ser 

indevidos, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Todavia, verifico que há negativação 

preexistente, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO LEVADO A REGISTRO 

ORIUNDO DE CESSÃO DE DIREITOS. PARTE DEVEDORA QUE NÃO FOI 

NOTIFICADA ACERCA DA CESSÃO, TAL COMO EXIGE O ART. 290 DO 

CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUALQUER 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO QUE SE MOSTRA 

DESPROVIDA DE AMPARO JURÍDICO. PEDIDO DECLARATÓRIO 

ACOLHIDO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. ILEGALIDADE DA 

INSCRIÇÃO RECONHECIDA. FATO, CONTUDO, QUE NÃO IMPLICA NO 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÕES FINANCEIRAS ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REGISTROS ESTÃO SENDO 

DISCUTIDOS EM JUÍZO. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDANTE. 

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. "Segundo pacificado 

entendimento no STJ (Súmula n. 385) e nesta Corte, na hipótese de 

anotação em cadastro de inadimplentes, mesmo que indevida, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente outra inscrição legítima, 

cabendo ao autor comprovar a ilicitude do primitivo apontamento" (TJSC, 

Apelação Cível n. 2008.009369-0, de Blumenau, Rel. Des. Eládio Torret 

Rocha). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A QUE ALUDE O ART. 43, § 2º, DO CDC. 

LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO PARA RESPONDER POR EVENTUAL DANO MORAL 

DECORRENTE DO DESATENDIMENTO DA ALUDIDA PRESCRIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE QUE PROMOVEU 

A NEGATIVAÇÃO. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" 

(Súmula 359 do STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (TJ-SC - AC: 20140112085 

SC 2014.011208-5 (Acórdão), Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de 

Julgamento: 19/03/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)Grifei. 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para: reconhecer os efeitos da revelia; confirmar a liminar e 

DECLARAR rescindido o contrato de locação e bem como inexistente o 

debito cobrado e negativado. Indefiro o pedido de dano material. Indefiro o 

pedido de indenização por danos morais, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 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. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006390-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006390-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NAIR NEVES DE BRITO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NAIR 

NEVES DE BRITO, em face de MUNICIPIO DE SINOP. Não havendo 

preliminares e prejudiciais, passo a análise do mérito. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte promovente 

relata que requereu administrativamente a doação de uma casa popular 

junto a promovida, no entanto, apesar de preencher todos os requisitos 

para concessão do imóvel, jamais o recebeu, no entanto, consta em seu 

nome a entrega da casa e o lançamento do respectivo IPTU sob o n 

01.363.022.013.000 (id 196746491 pag. 21). Que ao solicitar a entrega do 

imóvel, a promovida informou que não havia previsão para entrega e que 

não era possível tirar a inscrição do IPTU do nome da promovente. Por sua 

vez, a promovida logrou êxito em demonstrar que os fatos não ocorreram 

da forma relatada pela parte promovente, e esclarece que em 21/11/2013, 

o dossiê da autora foi reprovado em razão da renda superior a 

R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e por constar outro imóvel com 

debito de IPTU em nome do esposo da promovente. Discorre que foi 

concedido prazo para regularização até 08/07/2014 (id19746492 pág. 

46-47-49-52), porem a promovente e seu esposo não o fizeram. Que 

diante ausência de quitação do IPTU referente ao outro imóvel, a 

promovente não poderia continuar na lista de espera do programa “Minha 

Casa Minha Vida”, sendo instruída a defesa com farta documentação. A 

parte promovente apresentou impugnação à contestação, porém não 

trouxe elementos hábeis a desconstituir as provas produzidas pela 

promovida, e, apesar de inicialmente afirmar que preenche os requisitos 

do programa habitacional, não comprova essa situação, e nem mesmo 

demonstra ter regularizado até a presente data, o que poderia ter sido 

facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de 

pagamento do IPTU do imóvel em nome do seu esposo. Em que pese as 

alegações constantes da inicial, verifico que a parte promovente não 

instruiu os autos com elementos suficientes para alicerçar a procedência 

do pedido, e apontar a conduta omissiva ou culposa da promovida quanto 

a entrega da casa, provas estas que lhe incumbia produzir, sem as quais 

a improcedência do pedido de entrega do imóvel é medida que se impõe. 
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Desta forma, não tendo a parte promovente comprovado a prática de 

qualquer ato ilícito pela parte promovida, não pode ser imputado a esta o 

dever de indenizar, de modo que os pedidos devem ser desprovidos. Por 

outro lado, entendo pelo deferimento do pedido do debito relativo ao IPTU 

em nome da parte promovente, relativo ao imóvel que jamais tomou posse. 

Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, tão somente para 

declarar inexistente o debito relativo ao IPTU sob o n 01.363.022.013.000, 

referente ao imóvel não concedido à promovente. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007550-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA ALVES DE MEIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007550-74.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GISELIA ALVES DE MEIRA 

NOVAIS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por GISELIA ALVES DE MEIRA NOVAIS em desfavor 

de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. 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. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial a parte promovente 

sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeado por meio da 

Portaria n° 238/2002, entrando em exercício em 01.10.2013 para o quadro 

efetivo no cargo de Agente comunitário de saude, referência CE-26. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 30/07/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. 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. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010184-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO JOSE MOSCHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR TERUO ARAKAKI OAB - TO3054 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010184-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CACIO JOSE MOSCHEN 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME Vistos etc. Ausente o relatório com 

fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não 

havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO C/C DANOS 

MORAIS proposta por CACIO JOSE MOSCHEN em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e FERNANDO BARBOSA 

SANTOS - ME. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, 

por envolver relação de consumo a responsabilidade civil a ser apurada 

na presente demanda é objetiva, bem como a promovida figura como 

representante da administradora de consorcio e intermediou a contratação 

com o promovente. Não havendo outras preliminares ou nulidades 

processuais, passo a análise do mérito. A parte promovente afirma ter 

adquirido um contrato de consorcio, acreditando se tratar de contrato de 

financiamento empréstimo no valor de 15.000,00. Afirma ter pago o valor 

de R$519,00 referente a uma taxa (sic). Que indagou a vendedora o 

motivo de aparecer em várias partes do contrato a palavra “consórcio”, e 

ela insistiu que se tratava de um financiamento, e que o contrato era 

padrão. Alega que, ao perceber que havia sido enganado, pleiteou sem 

sucesso, o cancelamento do contrato, a devolução dos valores pagos. A 

segunda promovida contestou a presente ação (id 25386023), e afirma 

que o promovente tinha conhecimento do teor do contrato e que não 

houve qualquer tipo de coação ou vicio de consentimento. A primeira 

promovida manifestou-se no id 25400778. Não foi apresentada 

impugnação. Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que 

a parte promovente não instruiu os autos com elementos suficientes para 

comprovar o alegado vicio de consentimento, o qual se sabe, deve ser 

cabalmente demonstrado. Por outro lado, quanto a restituição de valores, 

uma vez não demonstrado o vício e, considerando que contrato celebrado 

entre as partes ocorreu em 22.05.2017 há a incidência da Lei nº 11.718/08 

que dispõe sobre a forma de restituição dos consorciados desistentes 

deverá ocorrer após o encerramento do grupo. Tal posicionamento é 

acompanhado pelo E. TJMT, conforme observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – 

PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR - 

AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE 

PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Portanto, no que tange ao pleito de 

restituição imediata, não comporta acolhimento. Indefiro o pedido de danos 

morais ante a ausência de comprovação de ato ilícito. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005948-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL GOUVEIA GAMA - ME (REQUERENTE)

MACIEL GOUVEIA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADENILZA CONCEICAO COSTA SOUSA (REQUERIDO)

UNIBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005948-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MACIEL GOUVEIA GAMA - 

ME, MACIEL GOUVEIA GAMA REQUERIDO: UNIBEER COMERCIO DE 

BEBIDAS EIRELI, JADENILZA CONCEICAO COSTA SOUSA Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MACIEL GOUVEIA GAMA – ME em 

face de UNIBEER COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI representada por 

JADENILZA CONCEIÇÃO COSTA SOUZA, objetivando a cobrança de 

ordens de serviço, que totalizam o valor original de R$ 37.026,60 (trinta e 

sete mil, vinte e seis reais e sessenta centavos). Inicialmente, deixo de 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a 

promovida se trata pessoa jurídica, a qual a parte promovente afirma ter 

ser o credor, sendo parte legitima para integrar o polo passivo na presente 

ação. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

promovente sustenta que em 01.07.2017, vendeu uma loja de 

conveniência para promovida e que o seu esposo, assinou um termo de 

confissão de divida em 02.08.2017, cujo debito não foi pago. Que o valor 

total corrigido da divida perfaz: R$ 37.026,60 (trinta e sete mil vinte e seis 

reais e sessenta centavos). Alega que efetuou cobranças mas a parte 

promovida permanece inerte. Em que pese as alegações constantes da 

inicial, verifico que a parte promovente não instruiu os autos com 

elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe 

aos autos nenhuma prova que relacione os fatos à parte promovida. Não 

consta dos autos qualquer prova que a parte promovida tenha firmado 

qualquer negociação com a parte promovente, ou que a pessoa que 

assinou a confissão de divida tenha alguma relação com a empresa 

demandada. Sequer há prova da entrega das mercadorias relacionadas. 

Ainda que a representante da empresa tenha convivido em união estável 

com a pessoa que assinou a confissão de divida, a simples união ou 

convivência em si não é suficiente para configurar a solidariedade, e esta 

não se se presume. Tendo a parte reclamada negado os fatos e 

inexistindo nos autos documentos que comprovem a negociação entre as 

partes, provas estas que lhe incumbia produzir, sem as quais a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em que pede os 

argumentos da parte promovida, indefiro o pedido contraposto por 

ausência de comprovação da ocorrência de abalo aos atributos da 

personalidade da requerida. No que tange a condenação da parte 

promovente em litigância de má-fé e seus acessórios (custas 

processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), 

entendo que o caso se trata de livre exercício do direito constitucional de 

ação, não restando configurados os elementos expostos no art. 80, II, do 

CPC. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar o promovente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009779-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Beto Kosis (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009779-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO ANTUNES 

SALVADOR - ME REQUERIDO: BETO KOSIS Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 
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Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA C/C DANOS proposta por RODRIGO ANTUNES 

SALVADOR-ME em face de CARLOS ROBERTO KOSIS, objetivando a o 

recebimento do valor de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais) referente a 

divida referente a prestação de serviço e danos morais. Não havendo 

preliminares e prejudiciais, passo a análise do mérito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte promovente 

sustenta que em 20.03.2017, foi contratado para realizar um orçamento, e 

que, após iniciada a execução do serviço, este resolveu modificar a 

instalação do aparelho de ar condicionado (sic). Que o promovente se 

negou a pagar o valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais) 

referentes aos serviços e matérias utilizados. O promovente afirma que 

não informou previamente o orçamento. Por outro lado, o promovido relata 

que contratou o promovente para realização da limpeza de 03 (três) 

aparelhos condicionadores de ar instalados em sua casa, sendo-lhe 

cobrado o valor total de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) que foram 

devidamente pagos id 25319631 pág.1. Que, o promovente relata que 

tentou ligar um dos condicionadores que foi realizada a limpeza, e que 

ficava em sua sala, mas o aparelho não gelou, em razão disso, entrou em 

contato com o promovido para verificar o aparelho. Que, segundo o 

promovido, foi constatada a falta de gás, sendo procedida a reposição, e 

cobrado e pago o valor de R$40,00 (quarenta reais) (id. 25319631 pág.2), 

no entanto o aparelho continuou sem funcionar. Que os funcionários do 

promovente foram até a residência do promovido e estes perfuraram a 

parede e mudaram o aparelho de lugar e ainda assim o aparelho continuou 

sem funcionar. Por fim, relata que o promovente não solucionou o 

problema e não mais atendeu compareceu à sua residência para resolver 

a situação. Que necessitou contratar outro profissional para arrumar o 

aparelho. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte 

promovente como consumidora e da parte promovida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que a parte 

promovente não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, que consiste na relação individualizada do valor da 

mão de obra e dos materiais gastos na execução do serviço, bem como, 

não comprovou a inadimplência da parte promovida, sendo esse ônus que 

lhe cabia. Por outro lado, a parte promovida logrou êxito em demonstrar o 

pagamento dos serviços, ao instruir a defesa com documentos que 

comprovam os pagamentos efetuados e não impugnados pela parte 

promovente. Primeiramente, observa-se dos autos que a parte promovente 

declara que não informou previamente o valor do serviço que afirma ter 

sido executado e não pago. O Código de Defesa do Consumidor, nos 

artigos 39 e 40 dispõe que: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos 

ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) VI - executar serviços 

sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do 

consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as 

partes. (...) Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao 

consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos 

materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de 

pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Grifei. 

Não consta dos autos qualquer prova de que a parte promovida tenha 

autorizado o serviço no valor cobrado pelo promovente, não sendo cabível 

a cobrança por serviço que não fora solicitado. E ainda, o promovente, na 

qualidade de prestador de serviço, está obrigado a dar garantia do serviço 

prestado, nos termos do artigo 26 II do CDC, e que o consumidor tem o 

prazo de 90 dias para reclamar dos defeitos apresentados, no entanto, 

não consta dos autos qualquer demonstração que o serviço prestado 

tenha atendido a sua finalidade. O art. 35, também do CDC, prescreve que 

se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à 

sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos. Deste modo, entendo que a parte 

promovente, em sua analise, inverte a responsabilidade pelo ocorrido tenta 

impingir à parte promovida a culpa pelo insucesso do serviço prestado. 

Tendo a parte promovente negado os fatos e inexistindo nos autos 

documentos que comprovem as alegações da parte promovente, provas 

estas que lhe incumbia produzir, a improcedência dos pedidos é medida 

que se impõe. Em que pede os argumentos da parte promovida, indefiro o 

pedido contraposto por ausência de comprovação da ocorrência de abalo 

aos atributos da personalidade da requerida. Demonstrada a relação 

jurídica e a prestação do serviço defeituoso, faz jus ao pedido 

contraposto do valor objeto da negativação: R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), de acordo com o que prescreve e limita o art. 31, da Lei 

9.099/1995. No que tange a condenação da parte promovente em litigância 

de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não restando 

configurados os elementos expostos no art. 80, II, do CPC. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto, 

para CONDENAR a promovente, ao pagamento do valor de R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais), que deverão ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (sumula 43 STJ), mais juros de 1% 

ao mês, contados a partir da citação. Deixo de condenar o promovente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001104-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001104-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS TEIXEIRA 

FRANCISCO REQUERIDO: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO 

em face de IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a culpa pela rescisão de contrato de 

compra e venda de imóvel urbano e seus desdobramentos, bem como da 

existência de danos morais. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, 

vez que o valor dado à causa corresponde a parte controvertida do 

contrato firmado entre as partes e ao respectivo proveito econômico 

pretendido, nos moldes do Enunciado 39 do FONAJE e artigo 292, inciso II 

do CPC/2015. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que há 

documentos bastantes que comprovam a ciência da negociação pela 

promovida, sendo que, a análise mais aprofundada do ato e da alegada 

nulidade de cláusulas contratuais serão apreciados no mérito e não em 

sede de preliminar como fora abordado pela promovida. Inexistindo 

nulidades processuais passo à análise do mérito. Ressalto que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte promovente como consumidora e da parte promovida 

como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Em síntese, aduz a parte promovente que realizou 

contrato de compra e venda com a promovida (id 19352795), para 

aquisição de um lote urbano, com a finalidade de construção de uma 

residência para a família, mas não conseguiu realizar o financiamento para 

construção do imóvel, devido a irregularidades no loteamento que consiste 

na ausência de inscrição ou transcrição do respectivo imóvel nos Livros 
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de Registros do respectivo cartório. Que em 23.11.2017 notificou a 

promovida da rescisão do contrato (id 11787306), e não obteve resposta. 

Ao final pugna pela devolução integral das parcelas. Foi deferida liminar 

ordenando a suspensão das cobranças e negativação, referente às 

parcelas vincendas relativas ao contrato objeto dos presentes autos. (id 

12183168). Por sua vez, a parte promovida contesta as alegações 

autorais (id 19352589), e afirma que a infraestrutura do Loteamento foram 

concluídas e o terreno está liberado para a construção desde maio/2018. 

Relata que o prazo para entrega das benfeitorias (11/06/2016) não foi 

cumprido por motivos alheios à vontade da promovida. Aponta a 

inadimplência do promovente desde 12/02/2016. Discorre que os valores 

pagos devem devolvidos parcialmente, retendo-se o valor dado a título de 

sinal, mais 30% dos valores pagos. Apontou também erro no calculo 

apresentado pela parte promovente. O cerne da controvérsia reside na 

culpa pela rescisão do contrato, a qual determinará a proporção do valor a 

ser devolvido. Compulsando as provas produzidas no decorrer da 

instrução processual, verifico que a parte promovida não entregou o 

empreendimento na data de 11/06/2016, estipulada contratualmente. Por 

outro lado, havia inadimplência da parte promovente desde 12/02/2016 (id 

19352798). De acordo com o disposto no artigo 476 do Código Civil, nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento do outro, consoante a teoria da 

exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual. É certo que 

a parte promovente pode pedir a rescisão do contrato, mesmo estando 

inadimplente, garantindo-se o percentual de retenção, no entanto, no 

presente caso, o autor alicerça sua pretensão no descumprimento do 

contrato pela ré por ausência de entrega em 11/06/2016, quando, nesta 

oportunidade, já estava descumprindo o contrato ante a ausência de 

pagamento das prestações, ferindo diretamente o artigo 476 do Código 

Civil. (...) Não se pode exigir que a parte requerida cumpra com a sua 

obrigação contratual quando a parte Autora não se desincumbiu de 

cumprir com a sua parte, a teor da teoria “exceptio non adimpleti 

contractus”. Eventual pagamento de tributos referentes aos imóveis 

permutados podem ser discutidos em ação própria, observando-se o 

contraditório e a ampla defesa, não se mostrando, necessariamente, apto 

a desconstituir o negócio firmado e objeto da ação de rescisão 

contratual... (N.U 0004794-73.2014.8.11.0040 - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019) Deste modo, os contratantes têm o dever de cumprir 

reciprocamente as obrigações assumidas. Por conseguinte, nenhuma das 

partes que firmaram o instrumento contratual, pode exigir, isoladamente, 

que o outro cumpra a prestação, sem a contrapartida respectiva, nos 

termos do disposto no artigo 476, do Código Civil de 2002. Concluo que a 

rescisão do contrato decorreu do inadimplemento reciproco dos 

contratantes, já que ambos deram causa à finalidade que se destinava. 

Partindo dessa premissa e diante das provas produzidas pelas partes, 

tenho que a promovente faz jus à restituição do valor das parcelas pagas, 

observada a retenção que adequo a 10% (dez por cento) calculados 

sobre todo valor pago, nos termos do artigo 413 CC/2002 e Súmula 543 do 

STJ: “Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento” Observo da clausula 2ª, “a” 

do contrato entabulado entre as partes (id 19352795), que o valor pago 

como entrada representa o adimplemento de parte substancial da divida, 

portanto descaracterizada como arras confirmatórias, portanto, não 

integra retenção integral como postula a parte promovida. Em face a culpa 

reciproca, afasto a aplicação de multa e honorários advocatícios. 

APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO DO CONTRATO – CULPA CONCORRENTE 

– AUSENCIA DE CONDENAÇÃO NA MULTA CONTRATUAL – FRUIÇÃO DO 

IMÓVEL – INDENIZAÇÃO – VEDAÇÃO DO LOCUMPLETAMENTO ILÍCITO. 

Reconhecida a culpa concorrente, incabível à incidência da multa 

contratual em favor de qualquer uma das partes. É devido o pagamento de 

valor mensal pela fruição do bem desde a ocupação do imóvel pala 

promissária compradora até a efetiva desocupação do bem. (TJ-MG – AC: 

10362110029547001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

06/04/2016, Câmaras Cíveis/16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/04/2016) Desse modo, em que pese às razões apresentadas na inicial 

quanto à ocorrência do dano moral, resta comprovada a mora da parte 

promovente no cumprimento da respectiva prestação, em data anterior 

àquela apontada como inexecução contratual da parte promovida, 

portanto, inexiste ilícito passível de indenização. No mesmo sentido: 

EMENTA – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – OBRA 

ASSUMIDA PELOS CONTRATANTES – AUSENCIA DE REPASSE DOS 

RECURSOS FINANCIADOS PELA INSTIR=TUIÇÃO FINANCEIRA – 

CONTRATO BILATERAL SINALAGMATICO – OBRIGAÇÕES RECIPROCAS – 

MORA DOS APELANTES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – 

ATO ILICITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. 1 – De acordo com a exceção do contrato não cumprido 

(exceptio non adimpleti contractus), estabelecida no art. 476 do Código 

Civil, nenhuma das partes pode, antes de cumprida a respectiva 

obrigação, exigir o implemento da prestação devida pelo parceiro 

contratual. 2 – Comprovada a mora dos autores no cumprimento da 

respectiva prestação, inexiste ato ilícito passível de indenização pela 

justificada inexecução contratual da parte adversa. (Ap. 42597/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CAMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) Grifei. No 

que tange ao pedido formulado por ambas partes, quanto à condenação 

da em litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, 

honorários advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que 

o caso se trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não 

sendo possível reconhecer essa conduta maliciosa de nenhuma nessa 

oportunidade nessa oportunidade. Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

resolução de mérito para: a) rejeitar as preliminares; b) confirmar a liminar 

(id 12183168); c) DECLARAR rescindido o contrato; d) CONDENAR a parte 

promovida a restituir o valor original correspondente ao somatório dos 

valores desembolsados pela parte promovente, que totaliza o valor de 

R$15.574,42 (quinze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos) de forma simples, acrescido de juros de 1% (um por 

cento), a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a contar do 

desembolso de cada pagamento efetuado; e) a retenção pela parte 

promovida do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

corrigido e atualizado a ser devolvido à promovente. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014818-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BALDISSERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014818-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX BALDISSERA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 
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ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008281-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

opostos por JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHÃES, na qual alega, 

em síntese, a irregularidade insanável na citação, impossibilidade de 

penhora sobre salário e excesso de execução. Manifestação da parte 

embargada no id 26937493. É o relatório. Decido. Primeiramente, consigno 

que, não é na sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca 

de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 

n. 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso 

inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca 

do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 

Rejeito a preliminar. I – Do conhecimento Consta dos autos a intimação da 

penhora em 04/02/2019 (id 17771900), sendo tempestivos os embargos. A 

garantia do juízo decorre da penhora on-line (id 14902788), motivo pelo 

qual conheço dos embargos. II – Da citação A parte embargante aponta a 

existência de nulidade no ato de citação, em decorrência da carta com 

aviso de recebimento ter sido entregue em mãos de terceira pessoa. No 

entanto, razão não assiste. Isto porque, artigo 248 do CPC/2015 admite 

como valida a citação recebida por terceiro. Além disso, o art. 239, §1º, do 

Código de Processo Civil prescreve que o comparecimento espontâneo da 

parte ré supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir desta data o 

prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 

Desta forma, não prosperam os pedidos formulados para nulidade dos 

atos posteriores. III – Penhora de salário Segundo entendimento 

jurisprudencial recente, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: ... "a 

regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. 

(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser 

excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de 

dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 

1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE 

DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA 

SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE 

(CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM 

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade 

tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O 

que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo 

regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova 

disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações 

em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da 

norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 

19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para 

satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, 

sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, 

IV, e § 2º), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel 

locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento 

familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais 

despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da 

impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações 

sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais 

dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre 

limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a 

decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e 

dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, 

DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da 

impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, 

do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for 

preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do 

devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 

2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que 

consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na 

conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento 

do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e 

depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição 

não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de 

sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para 

fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter 

sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas 

e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, 

rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 

possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na 

conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora 

agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) 

Consta dos autos o comprovante detalhado da remuneração, que fora 

apresentado pelo embargado/exequente, e que não impugnado pela 

embargante/ executada, no valor de R$7.738,09 (sete mil, setecentos e 

trinta e oito reais e nove centavos) e, considerando o disposto no artigo 

932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ, que permite a penhora do 

percentual de 30% sobre a remuneração, verifico que é descabida a 

hipótese de liberação de qualquer valor obtido com a penhora. III – Do 

excesso de execução A parte embargante/executada insurge-se em 

relação ao valor da execução, alegando excesso de penhora por 

ausência de abatimento de valor já pago e não apresentou planilha de 

calculo para apontar o valor que entende devido. Em análise dos autos, 

verifico que não assiste razão a nenhuma das partes quanto a esse 

aspecto. Isso porque no calculo apresentado pelo embargado/exequente, 

os juros foram aplicados de forma composta. A parte 

embargante/executada insurge-se sem apresentar calculo para 

demonstrar o valor que entende devido, bem como não observou os 

abatimentos já efetuados no calculo que instrui a inicial. Correção 

Monetária Atualizado até: 17/01/2019 Juros Incidentes: A partir do(s) 

Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do 

Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ 
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Corrigido+Juros R$ 20/08/2014 35,00 1,27984379 44,79 53,00% 23,73 

68,52 20/09/2014 205,00 1,27754421 261,89 52,00% 136,18 398,07 

20/10/2014 205,00 1,27131477 260,61 51,00% 132,91 393,52 20/11/2014 

205,00 1,26650206 259,63 50,00% 129,81 389,44 20/12/2014 205,00 

1,25982499 258,26 49,00% 126,54 384,80 20/01/2015 205,00 1,25206220 

256,67 48,00% 123,20 379,87 Subtotal 2.014,22 Total Geral 2.014,22 * 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo Assim, 

diante do calculo acima, extrai-se que há, de fato, um excesso de 

execução conforme sustentado pela parte embargante/executada, no 

importe de R$214,11 (duzentos e quatorze reais e onze centavos), 

devendo ser liberado em seu favor. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, EM PARTE, os embargos à execução, tão somente para 

reconhecer a existência de excesso à ordem de R$214,11 (duzentos e 

quatorze reais e onze centavos), e a respectiva restituição à parte 

embargante/executada, com os devidos rendimentos, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II, CPC. Deixo de condenar a embargada/exequente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FULANETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004648-85.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SILVIO FULANETTO 

REQUERIDO: AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

redesignação de audiência de instrução em julgamento, pois, ante o teor 

da contestação e o pedido da parte promovente em audiência (id 

13808418), é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito. Além 

do mais, destaco que os presentes autos estão instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da realização de 

audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, destaco 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil/2015. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por SILVIO FULANETTO em face de 

AGROPECUÁRIA JAMANXIM LTDA. De inicio, afasto a prejudicial de 

prescrição invocada pela parte promovida, e pontuo que, a pretensão 

indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito 

prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se 

trata de cobrança de seguro, mas sim de indenização por ato ilícito. Não 

havendo preliminares ou nulidades passo a análise do mérito. Consta dos 

autos que, no dia 13/10/2015, o veiculo M. Benz/Axor 2644, de 

propriedade da promovida e conduzido por Sulimar Alves de Oliveira, 

atingiu com sua parte frontal, a traseira do veiculo Mercedez Benz L1113 

que estava estacionado na Avenida das Palmeiras nesta cidade, sendo 

este ultimo de propriedade do promovente, causando danos na lanterna, 

para-choque, carroceria e cabine, todos do lado esquerdo, sendo 

necessário ainda o alinhamento e conserto no assoalho, que totalizam 

R$2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais). Resta incontroverso o 

acidente de transito conforme relatado na inicial. A parte promovida 

apresentou contestação, porém não trouxe aos autos nenhum documento 

hábil a contrapor os argumentos elencados na inicial, tendo limitado a 

controvérsia ao argumento da existência da prescrição da pretensão. 

Dispõe o artigo 206, §3º, V, do Código Civil, que prescreve em 3 (três) 

anos, a pretensão de reparação civil, desta forma, não há que se falar em 

prescrição, tendo em vista que o acidente ocorreu em 13/10/2015 e a 

propositura da presente ação em 07/04/2017. Da análise da dinâmica do 

acidente e das provas que instruem a inicial, tem-se que o acidente 

ocorreu por culpa da parte promovida, que não dirigindo com atenção e 

cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 CTB), vinha da 

rua das Avencas quando fez uma conversão à esquerda, adentrando na 

avenida das Palmeiras, momento em que colidiu a parte frontal de seu 

veiculo contra a traseira do veiculo pertencente ao promovente, e que 

estava estacionado, como se assevera o Boletim de ocorrência (id. 

5837339). Destarte, considerando que a “alegação da parte não faz 

direito” (allegatio partis non facit jus), bem como que o ônus da prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora cabe a parte 

ré (art. 373, II, CPC), não há elementos suficientes a desconstituir os 

argumentos da parte promovente e consequentemente alicerçar o 

provimento da tese defensiva. Diante disso, não há como negar a conduta 

culposa da parte promovida, bem como a inexistência de qualquer 

circunstância excludente, é de rigor o dever de indenizar. Nesse toar, 

restou demonstrado o prejuízo material no valor de R$2.940,00 (dois mil, 

novecentos e quarenta reais) (id 5837318), o qual deverá ser pago pela 

parte promovida. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para rejeitar a prejudicial arguida e CONDENAR a parte 

promovida ao pagamento do valor de R$2.940,00 (dois mil, novecentos e 

quarenta reais), devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais e 1% ao mês a partir da citação; e o faço com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006655-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DINIZZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006655-79.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DINIZZ Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 
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de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007540-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007540-30.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FERNANDA LUIZA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória. FERNANDA LUIZA 

FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

face de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Narrou a promovente que foi nomeada para o cargo de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Referência CE-07, com início do 

exercício em 09/07/2009. Contudo durante o período laboral não recebeu o 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo 

exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por 

ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não 

está sendo repassada à promovente apesar desta fazer jus ao 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por seu turno a 

promovida suscitou preliminar a atribuição do valor total da causa e a 

prescrição, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

PRELIMINAR quanto a atribuição do VALOR DA CAUSA não comporta 

acolhimento. O valor da causa é requisito da petição inicial, nos termos do 

art. 319, inciso V do CPC, cuja ausência pode levar à extinção do feito. 

Contudo, ainda que esteja firmada a obrigatoriedade de atribuir-se à causa 

valor, mesmo sem conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos 

do art. 291, CPC, o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais, é possível a atribuição por estimativa ou “para 

efeitos meramente fiscais”. Tal hipótese é admissível quando os elementos 

necessários à quantificação do proveito econômico buscados na 

demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. 

VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL NO INVENTÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ÔNUS DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO 

REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPI - AC: 201600010015102, 

Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA 

ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). De 

outro norte, verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de 

PRESCRIÇÃO. Em sua petição inicial a promovente pleiteia o pagamento na 

base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício a partir de 

julho/2009, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, 

com reflexo no 13º salário e férias, e linhas de progressões funcionais de 

carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Sobre 

o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe 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”. Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

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” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta linha 

de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, 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 originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Ante o 

reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal e ante a 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, 

ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de 

apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos 

anteriores à propositura da demanda ocorrida em 30/07/2018. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR quanto ao VALOR DA CAUSA e ACOLHO a 

PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO para DECLARAR prescrita qualquer 

pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 

(cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Em sua petição inicial a promovente aduz que possui 

direito ao percebimento do adicional de antiguidade e merecimento fixado à 

razão de 2% ao ano, contudo somente vem lhe sendo pago o percentual 

de 1% por ano de efetivo exercício previsto no art. 91, §3º, inciso I da Lei 

Orgânica, conforme se verifica dos resumos da folha de pagamento 

acostados aos autos. Por seu turno a promovida suscitou 

inconstitucionalidade da Lei nº 568/1999 aduzindo que esta teria sido 

editada após a Constituição Federal de 1988, mas antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, porém criou gratificação ao servidor público 

municipal, aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no art.169 da CF. Mesmo 

raciocínio se aplica à Lei nº 663/2001, que entrou em vigor após a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, contudo não apenas manteve os dispositivos da 

Lei retro, como aumentou a gratificação, outrora de 2% a cada cinco anos, 

para 2% a cada ano. Arguiu o promovido a incidência do art. 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que afirma ser nulo de pleno direito referido ato 

de aumento de despesas. Todavia, não obstante os argumentos supra, 

referida matéria já foi analisada pelo E. TJMT que entendeu pela 

constitucionalidade da legislação. Neste sentido: Da análise dos 

mencionados dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de 

inconstitucionalidade a macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município 

de Sinop, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. 

De início, verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 
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Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. […] 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013 - grifo nosso). Sob 

esse enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

quase 20 (vinte) anos. Considerando verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Igualmente não 

prospera a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da 

progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte 

Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, isto pois, apesar dos arts. 18 e 19 da referida Lei imporem certos 

limites de gastos aos três Poderes do Estado, nas três esferas da 

federação, o §1º, inciso IV do art. 19, de maneira expressa em seu texto, 

que para fins de atendimento dos referidos limites, não devem ser 

computadas as despesas advindas de decisão judicial. Por certo que os 

limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de 

fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de 

vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 

568/99 e 663/2001. Neste sentido é o firme posicionamento do STF e STJ: 

SERVIDOR PÚBLICO. Direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de 

despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição 

Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do 

servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de 

direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente 

daquele preceito as despesas de pessoal do Estado. (STF - AI/AGR: 

363129, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: 08/11/2002 - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. 

SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 

68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES 

ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. […] 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o 

art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com 

pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o 

direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente 

assegurada por Lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e 

do c. Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(STJ - EDcl-AgRg-MS: 30454, Relator: CAMPOS MARQUES, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: 26/11/2012 - grifo nosso). Portanto, é 

incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo 

Município de Sinop. É de se observar que transcorridos quase 20 (vinte) 

de vigência da Lei nº 663/2001 o promovido, ao tempo de sua 

contestação, aduziu que não foi realizada a previsão de dotação 

orçamentária para as despesas insculpidas no referido diploma legal. 

Portanto, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da 

vantagem referente à progressão funcional, nos termos do art. 17 da Lei 

nº 663/2001, sancionada e promulgada pelo Executivo Municipal há quase 

20 (vinte) anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do 

servidor, desde que preenchido os requisitos, de receber sua respectiva 

vantagem, haja vista que não pode, por conta da desídia do gestor público, 

ser impedido de ter seu direito satisfeito. Sob este prisma, não há 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal nº 

101/2000, pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do 

cômputo deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. E, cabe 

ressaltar que, o Poder Judiciário não está criando, tampouco, direcionando 

verbas públicas, mas tão somente determinando a aplicação da lei ao caso 

concreto, de modo a pacificar o conflito de interesses que se instalou pela 

atuação “contra legem” da Administração. Conforme consta nos autos a 

promovente foi nomeada e tomou posse em 26/08/1998 para o exercício 

do cargo de professor lic. plena em matemática – 40h, referência QC-25, 

portanto fez juz à progressão somente passa a ser aplicada após um ano 

de efetivo exercício na classe a que pertence, conforme disposto no art. 

17, §§2º, 3º e 6º, inciso I da Lei nº 568/99, alterada posteriormente pela 

Lei nº 663/2001. Contudo, de acordo com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 10/06/2002. Logo, 

em 10/06/2002 haveria a incidência de 2%, em 10/06/2003 a incidência de 

4%, em 10/06/2004 a incidência de 4%, em 10/06/2005 a incidência de 8%, 

em 10/06/2006 a incidência de 10%, em 10/06/2007 a incidência de 12%, 

em 10/06/2008 a incidência de 14%, em 10/06/2009 a incidência de 16%, 

em 10/06/2010 a incidência de 18%, em 10/06/2011 a incidência de 20%, 

em 10/06/2012 a incidência de 22%, em 10/06/2013 a incidência de 24%, 

em 10/06/2014 a incidência de 26%, em 10/06/2015 a incidência de 28%, 

em 10/06/2016 a incidência de 30%. Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO 

MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO 

À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o 

servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as 

condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da 

lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não 

realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, 

portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração 

pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação 

no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 
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Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. […] (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Sendo assim, a vigência da norma insculpida no art. 17 da Lei 

nº 568/1999 não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o 

direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), incide desde 10 de junho de 2002. 

Registre-se que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei 

nº 1.737/2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da 

Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 

568/1999). Em casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se 

pronunciou em diversos feitos, no seguinte sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença; b) DETERMINAR a correção 

monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido 

paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o 

índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, 

fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base 

nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal. 

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014823-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANA JAKUBOWSKI 

NOGUEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1014826-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014826-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE 

SOUZA CHINA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 
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direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005815-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA AVELINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005815-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELINA AVELINA 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCELINA AVELINA 

PEREIRA, que em suas razões, alegando omissão na sentença que julgou 

extinto o feito sem resolução do mérito, bem como o reconhecimento da 

possibilidade de realização de simples cálculos aritméticos É o breve 

relato. Decido. Pois bem, assim dispõe o art. 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015: 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. Os Embargos são 

tempestivos, motivo por que deles conheço. Analisando os autos, 

contudo, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, I, 

II, III, do CPC/2015. Os embargos de declaração servem para impugnar 

decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou que 

apresente erro material. Nas duas primeiras hipóteses, os embargos de 

declaração são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; 

na omissão, tem por fim a integração da decisão e; na última hipótese a 

correção de erro material, consistentes em equívocos materiais sem 

conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de 

nome, valor e etc. Verifico que foi oportunizado à embargante a correção 

do valor da causa, adequando-o ao real proveito econômico pretendido, 

sob pena de extinção do feito, e que não atendeu à determinação (id. 

20720157 -25794328) A embargante alicerça a tese para oposição dos 

presentes os embargos no artigo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, no 

entanto, não se verifica da citada lei, qualquer em disposição que permita 

a prolação de sentença ilíquida. Aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/90 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão legal. Uma 

vez vedada a prolação de sentença ilíquida e diante da complexidade da 

causa, que poderá ensejar na produção de perícia contábil, afasta-se 

também a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Os 

embargos não merecem acolhimento, pois não há obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material a ser sanado, motivo pelo qual deve, 

querendo a parte, ser objeto de recurso inominado. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios e, no mérito, os rejeito. Deixo de 

condenar a parte autora a pagar as custas e as despesas judiciais, assim 

como honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012358-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI MARCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIA TEREZINHA SCHRODER (REQUERIDO)

INGRID SCHRODER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012358-08.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ARI MARCANTE REQUERIDO: 

INGRID SCHRODER, CIRIA TEREZINHA SCHRODER Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARI MARCANTE em face de CIRIA 

TEREZINHA SCHRODER e INGRID SCHRODER, objetivando o recebimento 

do valor total de R$31.444,07 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e sete centavos), cujo debito é oriundo de contrato de 

locação. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

assinatura no contrato, em razão das partes admitirem a existência de 

relação entre elas. A analise mais aprofundada será apreciada com o 

mérito. A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para 

resolver a situação conflituosa, cujo pedido poderá eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade como abordado pela parte promovente. Assim, qualquer 

discussão acerca da validade do contrato que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. Rejeito a preliminar de falta de 

interesse processual. A presente preliminar de falta de pericia no local não 

está elencada nas hipóteses previstas no art. 337 do Código de Processo 

Civil. Ademais, a análise da norma jurídica aplicada ao caso concreto deve 

ser feita no mérito e não em sede de preliminar. Quanto ao valor atribuído à 

causa, verifico que corresponde a soma dos valores apontados como 

devido na inicial. Rejeito as preliminares. Não havendo questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte promovente relata que as 

promovidas descumpriram o contrato de locação de imóvel comercial, em 

que efetuaram a desocupação sem dar maiores satisfações, deixando o 

debito no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) referentes 

aos alugueis de março a agosto de 2015 e o imóvel sem condições de 

uso, sendo necessária a execução de reformas suportadas pelo 

promovente, no valor de R$ 7.763,80, mais R$ 3.029,21 (três mil e vinte e 

nove reais e vinte e um centavos), gastos em reparos na parte elétrica e 

faturas de energia dos meses de junho, julho e agosto, totalizando o valor 

de R$ 851,00 (oitocentos e cinquenta e um reais). Primeiramente, adianto 

que o pacto firmado entre as partes é plenamente valido, vez que as 

assinaturas foram reconhecidas pelas promovidas, e embora constem 

apenas da última lauda dos contratos, as circunstancias fáticas e 

processuais observadas na espécie autorizam tal conclusão, consoante 

passo a discorrer. Em contestação e audiência de instrução, as 

promovidas declararam que desconhecem o prazo contratual de locação 

de 1 ano, constante do contrato juntado no id 2167623 pag. 9, e afirmam 

que o estabelecido era 6 meses, e que o termo era sempre prorrogado por 

igual período. Relatam que a desocupação ocorreu em 01/07/2015 e que 

havia debito referente ao mês de maio/2015 somente, bem como afirma 

que deixou o imóvel nas mesmas condições estruturais que o recebeu. 

Considerando a versão apresentada pelas promovidas, se o prazo final 

estipulado no ultimo contrato era de 6 meses (id 2167623 pag. 18), a data 

final seria 01/02/2015, logo, esta seria a da desocupação do imóvel. No 

entanto, a promovida Ingrid afirmou em audiência de instrução que 

permaneceu no imóvel até 01/07/2015, ou seja, 10 meses após a 

assinatura do contrato, o que nos leva a entender que, de fato, o contrato 

teria vigência de 1 ano. Deste modo, não se pode abarcar a tese de 

nulidade do contrato pelo fato de não haver assinatura em todas as 

páginas do instrumento, tendo em vista a existência de outras evidencias 

e elementos robustos que exsurgem da análise do negócio entabulado 

entre as partes. Quanto aos alugueres vencidos e não pagos, as 

promovidas trouxeram aos autos o comprovante relativo ao mês de 

março/2015 (id 5030439) somente. Quanto aos demais meses, as 

promovidas em defesa, não trouxeram aos autos nenhum documento que 

indique a inexigibilidade da dívida. Em que pese a alegação de quitação do 

débito, em havendo a relação jurídica, incumbia à parte promovida trazer 
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aos autos os comprovantes de pagamento da divida, por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito, e assim demonstrar o mínimo de prova dos 

fatos alegados na defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015. De 

igual modo, não prospera a alegação de cobrança de valores 

desproporcionais ou que a parte promovente se negou a receber o aluguel 

ou fornecer o respectivo recibo. As promovidas poderiam ter se valido 

dos meios legais para discutir a dívida e consigna-la em juízo, se fosse o 

caso. Entendo pelo indeferimento do pedido de despesas referentes a 

pintura do imóvel e reformas no imóvel, vez que o demandante não instruiu 

a inicial com documento que comprova a vistoria efetuada de antes e 

depois da ocupação, que demonstrariam as condições que entregou o 

imóvel para locação e que comprovaria a situação narrada na inicial e em 

audiência de instrução. O ônus probante que lhe incumbe, nos termos do 

artigo 373, I, CPC. Ademais, é incontroverso que o imóvel havia sido 

locado anteriormente, e que não fora efetuado qualquer reparo pelo antigo 

inquilino. O demandante, ao extinguir o contrato de locação com o sr. 

Fabricio, deveria ter resolvido todas as situações pendentes. Não consta 

dos autos qualquer documento devidamente assinado pelas promovidas, e 

que demonstre que estas assumiram obrigações do inquilino anterior. Cito 

a Lei 8.245/91, que rege as normas sobre locação, que dispõe ao locador 

a obrigação de entregar ao locatário um imóvel em condições de uso, 

garantindo a habitabilidade e finalidade durante o prazo de ocupação pelo 

locatário, sendo de sua responsabilidade a reparação dos vícios ou 

defeitos anteriores à locação, conforme prescreve o artigo 22 da referida 

lei. No caso de inércia ou execução de conserto ineficiente, oportunizará, 

inclusive, ao locatário o direito à rescisão do contrato de aluguel. Quanto a 

saída das promovidas antes do termino do contrato e diante da 

inadimplência no pagamento dos alugueres abril/2015, maio/2015 e 

junho/2015, entendo que houve quebra do acordo pactuado pelas 

promovidas, e deste modo, faz jus o promovente ao recebimento da multa, 

no limite de 10% (dez por cento), conforme determina o Decreto Lei 

22.626/33, artigo 9º (lei de usura), cujo percentual deverá ser calculado 

proporcionalmente aos meses 2 meses, considerando que as promovidas 

deixaram o imóvel em 01.07.2015 e o contrato de locação estava vigente 

até 01.09.2015, nos termos do § 2o do art. 54-A da Lei 8.245/91: Decreto 

n° 22.626/33, Art. 9°: "Não é válida a cláusula penal superior a importância 

de 10% do valor da dívida." Ou seja, ocorrendo um atraso no pagamento 

devido, pode-se cobrar uma única vez a multa de 10% sobre o valor 

devido e mensalmente juros de até 1%. “Durante o prazo estipulado para a 

duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com 

exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá 

devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de 

cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente 

estipulada.” As promovidas deixaram de apresentar os comprovantes de 

pagamento de referente ao consumo de energia elétrica no período que 

utilizaram o serviço durante a locação, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do artigo 373, inciso II do CPC/2015 e em razão disso, deve restituir o 

promovente o valor que este desembolsou para quitar tais despesas. 

Conforme consta dos documentos juntados no id 2167629: R$338,56 – 

vencimento em 23/06/2015 e R$436,79, vencimento em 23.07.2015. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para: rejeitar as preliminares; CONDENAR as promovidas ao pagamento 

dos valores: R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) vencido em 

01/04/2015; R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) vencido em 

01/05/2015; R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) vencido em 

01/06/2015; R$338,56 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta 

centavos), vencido em 23/06/2015; R$436,79 (quatrocentos e trinta e seis 

reais e setenta e nove centavos), vencido em 23.07.2015, devidamente 

corrigidos pelo INPC desde o vencimento e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação. R$660,00 (seiscentos e 

sessenta reais), referente a multa contratual, que deverá ser acrescido de 

correção monetária calculada pelo INPC e juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir desta decisão. Indefiro a restituição das demais verbas. Deixo 

de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012952-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA BARRIVIERA DA COSTA OAB - SP239354 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012952-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO MODIFICATIVO PLENO, opostos por MARIA DA SILVA SOUZA, 

visando a suprimento da omissão no acórdão proferido em 12.04.2019 (id. 

19952501), que transitou em julgado em 08.05.2019, conforme certidão (id. 

19952502) Os presentes Embargos somente foram opostos em 

10.09.2019 às 16h47min (id nº 23758519) quando já escoado o prazo 

para oposição dos mesmos. Diante do exposto NÃO CONHEÇO dos 

Embargos opostos por MARIA DA SILVA SOUZA, ante sua 

intempestividade. Deixo de condenar a parte autora a pagar as custas e 

as despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, dada a 

isenção respectiva no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011353-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - 644.996.850-87 (REPRESENTANTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011353-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BERVIG & WERNER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME REPRESENTANTE: GERSON LUIS 

WERNER REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por BERVIG & WERNER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, representada por ÁGUAS DE SINOP 

S/A., objetivando indenização por danos morais em razão de defeito na 

prestação de serviço de fornecimento de agua. Não havendo preliminares, 

prejudiciais ou nulidades, passo à análise do mérito. De inicio, ressalto que 

a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte promovente como consumidora e da 

parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte promovente sustenta que é a titular 

do Hidrômetro Y16S795542 e Matrícula 1576-8 (Id. 23165903), e que vem 
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enfrentando problemas no abastecimento de agua. Que, segundo a a 

parte promovente, “a água não tem força suficiente para chegar a sua 

caixa d’agua” (sic). Relata que entrou em contato com a promovida, tendo 

apresentado 2 protocolos, um deles em 30/08/2019 e uma conversa via 

aplicativo whatsapp sem data e identificação da chamada originária. A 

liminar foi concedida conforme id. 23209501 determinando o imediato 

restabelecimento no fornecimento de água. De outro lado, em contestação 

(id 25243757), diga-se, que não foi devidamente impugnada, vêm 

demonstradas as vistorias referentes aos protocolos apontados na inicial, 

onde se constatou “problema interno devido a caixa d’agua ser muito alta, 

consumidor informa que trocou a boia e mudou o encanamento” (pág. 4). 

Assim, não se pode reconhecer a falha na prestação do serviço de 

fornecimento de água por culpa da concessionária como inicialmente 

alegado, já que a responsabilidade desta se limita a entrega do produto no 

ramal de recebimento (hidrômetro). Em que pese as alegações constantes 

da inicial, verifico que a parte promovente não instruiu os autos com 

elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe 

aos autos nenhuma prova de que a falha ocorreu por culpa da parte 

promovente ou que não tenha sido um fato isolado. Não sem propósito, a 

parte promovente não comprova o fato constitutivo do seu pedido, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. O entendimento da 

TRU/TJMT é no mesmo sentido: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SUPOSTA AUSÊNCIA DE REGULAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO 

QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova 

mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser 

reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o 

estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.  (N.U 

1001721-04.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) Tendo a parte promovida negado os fatos e 

inexistindo nos autos provas da falha na prestação do serviço fornecido 

pela parte promovida, provas estas que lhe incumbia produzir, e sem as 

quais a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Revogo a liminar id 

23209501. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006391-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MACHADO BALKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

JOSE GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006391-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANA MACHADO BALKE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, JOSE GAMBERO RODRIGUES Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de reparação de danos materiais morais e 

estéticos por danos proposta por FABIANA MACHADO BALKE em face de 

MUNICIPIO DE SINOP e JOSE GAMBERO RODRIGUES, em decorrência de 

acidente de trânsito. 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. Consta dos 

autos que, em 30/04/2019 (id 19746539) foi informado o falecimento do 

promovido: JOSÉ GAMBERO RODRIGUES, sendo as partes intimadas para, 

querendo, no prazo legal, manifestarem-se acerca da contestação 

19746539 pág. 281 e id 19746792 provas que pretende produzir. A parte 

promovente permaneceu inerte, e não buscou promover a citação dos 

sucessões, nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...); VI - 

quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores 

no prazo de trinta dias da ciência do fato. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor 

do art. 485, inciso VI e IX, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014821-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014821-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CEZAR LOPES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 
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declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1008762-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008762-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CASTOR INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por CASTOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME em 

face de MUNICÍPIO DE SINOP – MT, em que requer a exclusão a sua 

exclusão do cadastro de contribuintes em dívida ativa do Município de 

Sinop – MT, bem como o cancelamento do protesto junto ao Cartório do 

Segundo Ofício da Comarca de Sinop – MT. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. A parte promovente relata que consta em seu nome, protesto 

expedido pelo Cartório do Segundo Ofício valor de R$ 2.509,03 (dois mil, 

quinhentos e nove reais e três centavos) referente a CDA nº 6066/2019, 

incluídos em Dívida Ativa por ausência de pagamento de taxa de 

fiscalização e vistoria dos anos 2016, 2017 e 2018 (id. 21219202), que 

entende ser indevido, tendo em vista que no ano de 2016 estabeleceu sua 

sede na cidade de Santa Carmem (id. 21219205 - 21219206), e não 

possuindo mais qualquer vinculo com o Município de Sinop – MT. Foi 

deferida liminar (id. 22693756), para determinar a suspensão dos dados 

da empresa promovente do cadastro de contribuintes em dívida ativa do 

Município de Sinop e do respectivo protesto efetivado junto ao Cartório do 

Segundo Ofício da Comarca de Sinop – CDA nº 6066/2019, quanto ao 

débito fiscal apontado na inicial. Por outro lado, a parte promovida não 

apresentou contestação, e se limitou a informar o cumprimento da liminar 

(id. 21219206), conforme certidão (id. 25899124). Resta incontroversa a 

cobrança indevida referente a CDA 6066/2019, no valor de R$ 2.509,03 

(dois mil quinhentos e nove reais e três centavos). Em relação ao dano 

moral, verifico que a parte promovente não juntou ao processo documento 

hábil a comprovar os danos que afirma ter sofridos. Embora o titulo tenha 

sido protestado, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Assim, não há que se reconhecer direito à parte promovente 

quanto a indenização. O fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. O 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA 

DE DEBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não restaram comprovadas as alegações 

quanto aos danos morais sofridos pelo demandante, ainda que tenha sido 

ajuizada execução fiscal contra o demandado, para cobrança de tributo 

reconhecidamente indevido, não há comprovação nos autos de qualquer 

evento que pudesse ocasionar-lhe abalo moral, como, por exemplo, 

penhora ou indisponibilidade de bens, inscrição em órgãos de proteção ao 

credito ou qualquer outro ato que viesse a constrangê-lo. (Ap 9078/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PUBLICO E COLETIVO, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 

29/01/2019) Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para DECLARAR a inexistência do debito referente a CDA 

6066/2019, no valor de R$ 2.509,03 (dois mil quinhentos e nove reais e 

três centavos)e confirmar a liminar (id. 22693756). Indefiro o pedido de 

indenização por danos morais. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DOS SANTOS SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DALTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002861-50.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MARINEUSA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO:  ANDRE DALTO Processo  n 

1002861-50.2019.8.11.0015 Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por MARINEUSA DOS SANTOS SOUZA em face de ANDRÉ 

DALTO objetivando a transferência de veiculo e pagamento de multas e 

impostos vencidos. A parte promovidas apesar de devidamente citada (id 

26405681) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

27606953) impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Entretanto, esclareço que a revelia induz presunção 

relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, 

não se traduz em procedência automática e integral da demanda, posto 

que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Consta dos autos que as partes 

firmaram contrato de compra e venda de ágio de veiculo em 22/01/2018, 

pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mais o pagamento de 33 

parcelas no valor de R$812,98 (oitocentos e doze reais e noventa e oito 

centavos) do financiamento junto ao Banco Pan, no entanto, a parte 

promovida vendeu o veiculo a terceiro e atrasou o pagamento das 

parcelas do financiamento. Deste modo, busca na presente ação a 

condenação da parte promovida ao pagamento do valor de R$4.151,00 

(quatro mil, cento e cinquenta e um reais), referente a multa de 20% sobre 

o valor pago pelo promovido, mais R$16.252,35 (dezesseis mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) referente às parcelas 

vincendas e IPVA em atraso R$673,26(seiscentos e setenta e três reis e 

vinte e seis centavos), além de multas e pontos na CNH da promovente. 

Em busca procedida por este juízo ao site do Detran/MT, verifico do 

extrato do veiculo GM VECTRA Hatch 4 portas GT, ano 2008/2008, cor 

prata,  p laca NJD5061, Renavan 00951933922,  chass i 

9BGAJ48W08B236504, que não consta gravame ou restrições a venda, e 
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que houve a baixa da alienação fiduciária e transferência da propriedade 

em 02/07/2019 as 14h27min para o Sr. JUNIO DA SILVA, bem como não 

constam multas ou débitos pendentes sobre o veiculo*. 

* h t t p s : / / i n t e r n e t . d e t r a n n e t . m t . g o v . b r / C o n s u l t a V e i c u l o . a s p ?

Placa=njd5061&Renavam=951933922 O extrato de pagamento das 

parcelas do financiamento que instrui a inicial (id 18315770 pag 17), não 

demonstra o alegado atraso e o documento constante da pág. 16 se trata 

de consulta para obtenção do valor cobrado pelo banco fiduciante para 

quitação, não havendo que se falar em inadimplência. Compulsando os 

autos, verifico que a parte promovente não instruiu a inicial com elementos 

suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe provas 

hábeis a demonstrar de forma firme e convincente, a existência dos fatos 

que originaram o descumprimento contratual, que deveriam ser 

demonstrados com a inadimplência junto ao banco e os danos causados à 

parte promovente, sendo descabida a aplicação da multa conforme 

requerido na inicial. Por fim, o extrato expedido pela SEFAZ/MT - (id 

18315770 pag 23), demonstra o atraso de 22 dias no pagamento do 

IPVA/2019, não sendo verificadas multas ou outras cobranças. Em 

relação ao dano moral, verifico que a parte promovente não juntou ao 

processo documento hábil a comprovar danos sofridos em face às 

cobranças do financiamento, que afirma ter sofrido. Não consta dos autos 

extrato de negativação ou existência de protesto. Embora possa ser 

considerada a conversa pelo aplicativo whatsapp, em que a parte 

promovente menciona as cobranças, de outro lado, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Assim, não há que se reconhecer direito à 

parte autora quanto a indenização. O fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010758-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO DEDONATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010758-32.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MAYCON RODRIGO DEDONATTI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 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. MAYCON RODRIGO DEDONATTI ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face 

de MUNICIPIO DE SINOP buscando a suspensão do ato que declarou a 

inaptidão para a 4ª (quarta) das 5 fases do concurso, que consiste na 

avaliação psicológica, e o excluiu do certame para a ESCOLHA UNIFICADA 

PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Foi 

deferida liminar (id 22790270), para permitir a inclusão e participação do 

promovente na 5ª (quinta) fase - Campanha Eleitoral do Processo Seletivo 

para Conselheiro Tutelar do Município de Sinop. A Fazenda Publica, cujos 

direitos são indisponíveis, não pode sofrer pena de revelia, para os fins 

previstos no artigo 344, II CPC/2015, ainda que tenha apresentado 

contestação fora do prazo. Rejeito a preliminar. Não vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. Em que pese os 

argumentos expostos pelo promovente a presente demanda não comporta 

acolhimento. Dispõe o Edital n.01/2019 – item 11.4.2. Referido exame 

consistirá na avaliação das condições psicológicas e capacidade para 

lidar com conflitos sócio familiares, para prestar atendimento às crianças, 

adolescentes e famílias destes; 11.4.3. A avaliação será realizada por 

profissionais habilitados na área, conforme cronograma divulgado em 

Edital Complementar com 15 (quinze) dias de antecedência, sendo 

legítimas as exigências para aprovação em exame psicológico para o 

cargo em questão. Os laudos que instruem a inicial foram impugnados pela 

parte promovida em razão das avaliações aplicadas aos testes serem 

diferentes as exigidas pela Comissão, como R1, que avalia inteligência e 

não a personalidade (id 25370209), deste modo, constituem prova 

unilateralmente produzida e afronta os princípios da isonomia e 

impessoalidade que regem o concurso publico (Acórdão n. 934839, 

20140110534020APC, Relator: Simone Lucindo 1ª Turma Cível – Data do 

julgamento: 06/04/2016, Pulicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 132-150). 

Consigno que, a interferência do Poder Judiciário é possível na análise da 

legalidade do certame, ou a ausência de cumprimento dos critérios de 

avaliação previstos no edital. A anulação do exame psicológico pelo Poder 

Judiciário, alicerçado nas provas produzidas nos presentes autos, 

implicaria em verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do 

papel desempenhado pela banca organizadora. Vale frisar que a matéria 

em discussão já foi objeto de análise pelo C. STF que em sede de 

repercussão geral fixou o seguinte entendimento: RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO 

RECOMENDADO – NÃO COMPRAVAÇÃO DA ULTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS 

SUBJETIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – 

FUNDAMENTOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se 

falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste ´sicológico de 

concurso publico, se constatado que o respectivo edital estabeleceu 

critérios objetivos e não comprovada a ausência de cunho cientifico e ou 

de vícios na realização do exame, os quais dependeriam de dilação 

probatória. (Ap. 106221/2017, Des. José Zuqui, Nogueira, segunda 

Câmara de Direito Publico e Coletivo, julgado em 07/08/2018, Publicado no 

DJE 16/08/2018) (TJMT – APL: 002847302201481100411062212017 MT, 

Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 07/08/2018, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 

16/08/2018). Em casos idênticos o E. TJMT adotou o mesmo entendimento. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 

PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

DESPROVIDO. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da 

legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste 

pela omissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das 

questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja 

responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro 

grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, 

descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de 

acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação 

efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar 

o princípio da isonomia. (TJMT, Apelação nº 176102/2016, Des. José 

Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019 – 

grifo nosso). E a própria Turma Recursal do TJMT adota o mesmo 

entendimento. Vide: RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intervenção do 

Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao 

controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos 

critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando 

constatado erro grosseiro. 2. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, 

Recurso Inominado nº 1012547-90.2016.8.11.0041, Rel Dra. Valdeci 

Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 01/03/2019 - grifo nosso). Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar o 

promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 
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sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007511-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY JORGE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007511-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ELY JORGE DE 

SOUZA REQUERIDO: ROSIENE SILVA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARLOS ELY JORGE 

DE SOUZA em face de ROSIENE SILVA, em razão de cobrança via 

publicação em rede social do promovente (Facebook) e por mensagens 

via whatsapp encaminhadas à terceiro, em que a parte promovente afirma 

que teve exposta sua imagem em razão de ser locutor de rodeio. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Não se 

vislumbrando outras preliminares ou nulidades processuais passo à 

análise do mérito. O cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude 

da forma em que as cobranças foram realizadas, vez que a legitimidade 

da divida não é contestada pela parte promovente. A parte promovida em 

sua defesa alega falha no sistema do aplicativo whatsapp, e contestou a 

autenticidade das imagens dos aplicativos anexados à inicial, por ausência 

lavratura de Ata Notarial, das mensagens demonstradas carreadas aos 

autos. Os documentos e provas produzidas no decorrer da instrução 

processual, demonstram de forma suficiente que o perfil utilizado na 

cobrança era pertencente à demandada, deste modo, não prospera a tese 

de invasão do aplicativo whatsapp. Ademais, inexiste elementos que 

demonstrem as providencias que a promovida tenha adotado para coibir a 

suposta invasão ou que tenha entrado em contato com o provedor para 

denunciar qualquer clonagem ou formalizado o boletim de ocorrência em 

uma delegacia comum ou de crimes cibernéticos. Independente do 

reconhecimento da dívida pela parte promovente, é inquestionável a 

ilicitude forma como a cobrança fora efetuada, sendo absolutamente 

vexatória. Não há como legitimar a cobrança em rede social, que tem por 

objeto expor publicamente a condição de inadimplente do devedor, tendo 

em vista que cabia à parte promovida, fazer uso dos meios adequados e 

legais de cobrança, valendo-se das medidas cabíveis e viáveis para o 

recebimento da divida. Analisando as provas produzidas nos autos é 

incontroverso no presente caso que a cobrança realizada pela reclamada, 

ultrapassou os limites estabelecidos pelo artigo 42 do CDC, sendo certo 

que a parte promovente foi submetida a constrangimento e exposta sua 

vida intima pessoal diante de terceiros, restando caracterizada a cobrança 

abusiva e vexatória, passível de indenização pela ré. O entendimento 

jurisprudencial é no mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA EM REDE 

SOCIAL (FACEBOOK). OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA 

PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00, MANTIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. AS REDES SOCIAIS SÃO ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NÃO SE 

PRESTAM PARA OFENSAS, EXPOSIÇÃO E CONSTRANGIMENTO DE 

TERCEIROS. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE OBSERVAR E TEM 

COMO LIMITE O DIREITO DO OUTRO. EVENTUAIS DÍVIDAS DEVEM SER 

COBRADAS POR MEIOS LEGAIS E PRÓPRIOS, NÃO SENDO LÍCITA A 

CONDUTA DA RÉ QUE, CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ART. 42 DO 

CDC, EXPÔS A AUTORA DE MODO INDEVIDO E CONSTRANGEDOR 

JUSTAMENTE NO ESPAÇO EM QUE CONGREGA SEUS CONHECIDOS MAIS 

PRÓXIMOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 

71007903701, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 05-09-2018). Assim, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu a parte promovente em demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado no excesso de cobranças, o 

dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, no caso, restaram demonstradas 

as cobranças, tanto por ligações, quanto por mensagens de texto, no 

celular de terceiros, o que, sem dúvida causou especulações sobre o 

caráter da autora, acarretando constrangimento e humilhação. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONDENAR a parte promovida a pagar a parte 

promovente a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de e juros moratórios de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (27/12/2018 - id20413060) e correção monetária 

pelo INPC da data do arbitramento (sumula 362 do STJ) e o faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 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. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009990-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINA CLARIAN BERGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

HAROLDO HATANAKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009990-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAINA CLARIAN BERGO 

SOARES REQUERIDO: SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP, 

HAROLDO HATANAKA 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, bem como são inexistentes quaisquer vícios que 

impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS proposta por RAÍNA CLARIAN 

BERGO SOARES em face de SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS LTDA e 

HAROLDO HATANAKA. Verifico que a lide versa sobre suposta negativa 

de atendimento medico pelos promovidos, cujo fato ocorreu na cidade de 

Juara/MT, onde esta situado o hospital. Ab initio, consigno que os 
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promovidos apresentaram EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA como 

PRELIMINAR em sua CONTESTAÇÃO id 18264986, insurgindo-se quanto a 

INCOMPETENCIA DO JUÍZO em razão do local, asseverando que é 

competente o foro do domicilio do devedor. A alegação é tempestiva eis 

que em sede de Juizado Especial, a exceção de incompetência deve ser 

arguida como preliminar de contestação, nos termos do artigo 30 da Lei 

9099/95. Ademais, conforme Enunciado nº. 89 do FONAJE, “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)”. Pois bem. A 

questão da competência territorial está disciplinada pela Lei 9.099/95 em 

seu art. 4º, no qual assim estabelece: “Art. 4º - É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza.” Assim, pela análise do referido artigo se conclui que a 

regra geral para a competência territorial nos Juizados Especiais é o do 

local do domicílio do réu, ou a critério do Autor, o local onde o réu exerce 

suas atividades profissionais, seguidos pelo critério do local da satisfação 

da obrigação e, no caso de ação de reparação de dano, o local do 

domicílio do autor. No presente caso, os promovidos têm domicílio na 

cidade de Juara/MT, não possuem filial nesta Comarca e, os fatos 

ocorreram naquela cidade, sendo o Foro competente para processar e 

julgar a ação é a comarca de Juara/MT por ser o local do domicílio dos 

demandados e, também, o local em que o fato ocorreu. Nesse sentido: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA 

REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 4.º, I, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O 

ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA QUE 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo 

domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 º, I, da Lei 

9.099/95. 2. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida 

estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Lucas 

do Rio Verde/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a 

análise da demanda. 3. Trata-se de ação indenizatória em que o 

Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de 

débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito. 4. Caso em que a Recorrida, em obediência 

ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança 

efetuada, uma vez que trouxe no corpo da defesa o contrato - “Contrato 

de Permanência por Benefício”, devidamente assinado pelo consumidor. 5. 

Verossimilhança das alegações da Recorrida, mormente porque a 

assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica 

àquelas apostas na Carteira de Trabalho e Cédula de Identidade do 

consumidor. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos 

fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código 

de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. RI 1003573-18.2017.8.11.0045. Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE Recorrente: RENEY ARAGAO 

TOCANTINS Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Juíza Relatora: LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 31/05/2019 Com 

efeito, a regra invocada pelos promovidos encontra guarida, devendo ser 

acolhido o incidente processual hasteado, e, por consectário jurídico 

lógico, extinto o presente feito sem resolução de mérito, conforme 

disposição legal do artigo 51, III, da Lei de regência dos Juizados Especiais 

Cíveis. “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) III - quando for reconhecida a incompetência territorial;” “Ex positis”, e 

com supedâneo nas razões acima esposadas, acolho a preliminar de 

incompetência territorial e julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, com fulcro nos artigos 485, inciso VI e IX, do Código de 

Processo Civil e 51, III da Lei 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID PARRON MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005278-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEIVID PARRON 

MENDES. REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A. Vistos etc. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

28088097, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

28125219. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371791 Nr: 17790-08.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARRE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC e de acordo com o art. 222 do CPP, impulsiono estes 

Autos para intimar o(a,s) d. advogado(a,s) do réu, Dr. Névio Pegoraro 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nestes autos a devida 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352249 Nr: 5224-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR PERAZZO LEITE - 

OAB:2031/AC

 Código nº 352249

Vistos,

Analisando o pleito defensivo de fl. 153, compulsando detidamente os 

autos, verifico que já fora expedida carta precatória com a finalidade de 

fiscalizar a condição de “comparecimento bimestral em juízo” (fl. 75).

Contudo, em consulta ao sitio eletrônico do TJPE, constato que a finalidade 
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da missiva não fora devidamente observada, tendo sido a missiva 

devolvida a este juízo, conforme extrato de andamento processual que 

junto aos autos nesta oportunidade.

Destarte, expeça-se nova carta precatória ao mencionado juízo.

Após, cumpra-se a decisão de fl.145, dando-se vista dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328661 Nr: 8586-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 

Moscon - OAB:102508, ANDRÉIA LUIZA SANTANA MOSCON - 

OAB:OAB/RS 102508, MARIO ROCHA LOPES FILHO - OAB:OAB/RS 

81100

 Vistos,

 Em análise à manifestação da Defesa às fls. 126/127, a qual informa a 

impossibilidade de comparecimento do réu à solenidade, dou acolhimento 

quanto à redesignação do ato para 22/06/2020, às 15h30min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283917 Nr: 18284-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELE GARCIA DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, Camila Dill Rosseto - OAB:19905/0-MT

 Vistos,

 Em análise à manifestação da Defesa às fls. 173/178, a qual informa a 

impossibilidade de comparecimento do réu à solenidade, dou acolhimento 

quanto à redesignação do ato para 15/06/2020, às 15h30min.

Em tempo, quanto às testemunhas Moacir e Bruno, insta ressaltar que já 

foram expedidas missivas aos respectivos endereços declinados pela 

Defesa, às fls1 165/167, bem como as patronas foram devidamente 

intimadas, conforme certidão de fl. 170.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR BACHIEGA, Cpf: 27334040163, 

Rg: 840701, Filiação: Aparecida do Vale Bachiega e Joao Bachiega, data 

de nascimento: 04/02/1963, brasileiro(a), natural de Alto Alegre-SP, 

viuvo(a), agricultor e empresário, Telefone 66-9995-0394. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, s) para 

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará 

no dia 17/03/2020, às 08:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Ação Penal n° 11623-87.2010.811.0015 (Código nº 

150501).Acusado: Moacir BachiegaVistos,Considerando o teor do ofício 

n°255/2019-DF, em que o Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sinop 

informa que o Plenário do Tribunal do Júri será utilizado para a realização 

do evento “Judiciário em Movimento”, o qual se dará entre os dias 19 e 23 

de agosto do corrente ano, verifico que resta prejudicada a realização da 

Sessão de Julgamento outrora aprazada. Dessa forma, redesigno a 

Sessão de Julgamento para o dia 17 / 03 / 2020 às 08 h 30 min.Expeça-se 

o necessário para a realização do ato.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 31 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198459 Nr: 1370-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDOVAL FERREIRA NETO, Cpf: 

47545860500, Rg: 036641090-3, Filiação: Maria Leopoldina da Conceição 

e Jose Ferreira, data de nascimento: 28/08/1958, brasileiro(a), natural de 

Cajazeiros-BA, solteiro(a), ajudante de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, s) para 

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará 

no dia 12/03/2020, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Código nº 198459Vistos, Não obstante o feito esteja 

incluso na Meta 2, sendo alvo de constante acompanhamento do CNJ, 

considerando a necessidade de incluir processos de réus presos na 

pauta, os quais gozam de prioridade na tramitação de seus feitos em 

relação aos demais, inclusive aos processos de meta, imperioso se faz a 

redesignação da Sessão de Julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri 

outrora aprazada nos autos para o dia 12/03/2020, à 13h00min.Intimem-se, 

expedindo o necessário, atentando-se o servidor responsável para o que 

fora deliberado na decisão de fl. 282.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 31 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 215426 Nr: 15253-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALITA FRESNEDA GOMES 

DE CASTRO - OAB:39616

 Ex positis, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, com 

fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, 

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADEMAR NASCIMENTO 

GOMES, ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a ele neste processo.Em tempo, deixo consignado que não há 

bens a serem destinados, conforme revela o Boletim de Ocorrência (fl. 

08).Publique-se. Intime-se.Transitando em julgado esta sentença, 

procedam-se as comunicações e anotações de estilo.Após, arquive-se os 

autos. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 371791 Nr: 17790-08.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARRE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Assim, passados mais de 30 (trinta) dias da prisão do acusado e, 

considerando, também, que em razão da ausência de pauta, a instrução 

processual somente será iniciada em meados de maio do corrente ano, 

conforme designado alhures, a revogação da prisão cautelar do acusado 

torna-se imperiosa a fim de evitar que a sua manutenção venha configurar 

constrangimento ilegal.Posto isso, nos termos do art. 316 do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão cautelar decretada em desfavor do 

acusado FÁBIO MARRÉ FELIX, devendo-se expedir competente alvará de 

soltura em favor do réu, o qual deverá ser colocado IMEDIATAMENTE em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Cientifiquem-se o 

Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 371791 Nr: 17790-08.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARRE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos, Inicialmente, tendo em vista que não houve arguição de 

preliminares pelo acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, 

designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 

18/05/2020, às 13h30min., ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas comumente arroladas pelas partes, bem como realizado o 

interrogatório do réu.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241019 Nr: 12599-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 INTIMANDO advogado LUIZ IORI, a apesentar as alegações finais nos 

autos, dentro do prazo legal

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280783 Nr: 16371-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDEMAR SCHWANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Intimando advogado DIEGO HENRIQUE BONETTI, à apresentar os 

memoriais finais dentro do prazo legal.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216969 Nr: 16277-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Código de rastreabilidade: 81120204858749

Documento: CP-INTERROGATORIO CÓDIGO 216969.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - SINOP ( ANA LUCIA 

CASTILHO LOPES )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ALTO ARAGUAIA ( TJMT )

Data de Envio: 15/01/2020 18:20:49

Assunto: CP-INTERROGATÓRIO CÓDIGO 216969

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 372248 Nr: 401-73.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA 

- OAB:MT-22806/O, JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - 

OAB:24835/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 372248

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

Alexandre dos Santos Forte, por intermédio de advogados, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção 

de sua prisão cautelar, diante da declaração da vítima juntada à fl. 05, bem 

como possuir os requisitos para responder ao processo em liberdade (fls. 

02/04).

O Ministério Público se manifestou às fls. 09/11-verso pelo indeferimento 

do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando o atual cenário fático-jurídico dos autos, verifico ser o caso de 

revogar a constrição cautelar do acusado, notadamente em razão das 

declarações firmadas pela vítima, trazidas à fl. 05.

Outrossim, o acusado é primário (fls. 12/13), possui emprego lícito e 

residência fixa, conforme se depreende de fls. 05 e 08, respectivamente, 

inexistindo razão para manutenção da sua segregação cautelar.

Desse modo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada a 

Alexandre dos Santos Forte.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-o em liberdade se não estiver 

segregado por outro motivo, consignando no mandado que o acusado 

deverá cumprir fielmente as medidas protetivas deferidas nos autos 

Código Apolo 371819, sob pena de nova decretação de sua prisão, haja 

vista inexistir pedido da vítima de revogação das medidas.

O acusado deverá ser citado da ação penal em apenso e intimado para a 

audiência (C.A 371928), ANTES de ser colocado em liberdade.

Trasladem-se cópias desta decisão e do alvará devidamente cumprido aos 

autos da Ação Penal Código Apolo 371928.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado.

Intime-se a vítima, nos termos do artigo 21, da Lei 11.340/06.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289988 Nr: 2250-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MOREIRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO MOREIRA DE MEDEIROS, Cpf: 
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03784970141, Rg: 21944555, Filiação: Zoraide dos Santos Moreira e Elizeu 

de Medeiros, data de nascimento: 25/02/1990, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, convivente, catador de lixo, catador latas e cobre, Telefone 

66-99907-9017. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU DA R. SENTENÇA INDAGANDO-O SE 

PRETENDE RECORRER DA DECISÃO..

Sentença:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 361692 Nr: 11309-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKELLY ROCHA DA SILVA, SAULO DIENES 

PINHEIRO MULER, OSMAR DIEGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:OAB/MT 135636

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Osmar Diego Ferreira dos Santos como incurso no artigo 33, caput, 

da Lei n° 11.343/2006, o réu Saulo Dienes Pinheiro Muler como incurso no 

artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 e Markelly Rocha da Silva como incursa 

nos artigos 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.Não 

obstante, absolvo os réus Saulo Dienes Pinheiro Muler e Osmar Diego 

Ferreira dos Santos, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e 35 da Lei 

nº 11.343/2006, respectivamente, nos termos do art. 386, VII, do CPP (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 421-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, JOSEMAR 

DE ANDRADE, DAIANE GOVEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - 

OAB:25.585-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da 

advogado do réu JOSEMAR, devidamente intimada fls. 572/573v (Dra. 

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE, OAB/MT 25.585/MT), a fim de apresentar 

as alegações finais. Em razão disso, remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353138 Nr: 5758-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, 

RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, GUILHERME SALDANHA PEGORARO - 

OAB:OAB/MT 25811/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, considerando a juntada das alegações finais apresentadas 

pelo MP, INTIMO os advogados do réu KLEDSON MATHEUS CASTRO 

FERREIRA para, no prazo legal, apresentarem suas alegações finais.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355131 Nr: 7041-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDOS, JCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação da parte requerida foi 

interposto tempestivamente. Impulsiono os autos com a finalidade de abrir 

vistas à parte autora para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244483 Nr: 14757-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CHAVES DE CARVALHO SOUZA 

MACEDO, LETICIA CARVALHO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR MUNICÍPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação da parte requerida foi 

interposto tempestivamente. Impulsiono os autos com a finalidade de abrir 

vistas à parte autora para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 172992 Nr: 8126-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISF, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721

 I – Solicite-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, cópia integral 

dos autos do Processo n. 14698-66.2012.811.0015, assinalando-se que 

se destinará à instrução de ação de destituição do poder familiar, 

acobertada pelo sigilo processual; II – Com a nobre vênia do I. Promotor de 

Justiça, entendo que a deve ser observada a manifestação das partes 

com relação ao interesse na produção da prova emprestada, pois deve-se 

presumir que o juízo criminal produziu adequadamente a prova, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório ao requerido. III - Redesigno 

o ato para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h30min. Proceda-se à 

intimação do requerido para fins de depoimento pessoal, bem como das 

testemunhas arroladas pelas partes, quais sejam: a) autora: Maria 

Angelica Dornelles Dias e Anna Beatrice Bonfiglio (fls. 164-165); b) 

requerido: testemunhas arroladas na fl. 65; c) Ministério Público: 

testemunhas arroladas na fl. 218. Os presentes saem intimados, 

expedindo-se o necessário para o cumprimento das demais intimações.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 3885-58.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 207340

INTIMAÇÃO DO DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES, OAB/MT Nº 24463, 

para que tome ciência que o processo n. º 3885-58.2008.8.11.0002 – 

CÓDIGO 207340, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 492, encontra-se disponível na Central de 

Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 30/01/2020.

Divisão de Recursos Humanos
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Portaria

PORTARIA N. 28/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício n. 002/2020-GAB, de 29.1.2020, subscrito 

pelo Exmo. Sr. Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, Juiz de Direito da 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública,

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR a senhora SOLANGE APARECIDA FERRARI , 

matrícula 41857, do cargo de Assessora de Gabinete II PDA-CNE VIII, do 

Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, com efeitos a 

partir de 03.02.2020.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 029/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando os termos do e-mail do Exmo. Sr. Dr. José Luis Leite 

Lindote, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA, 

matrícula n. 41686, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do 

Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, com efeitos a partir de 

05 de fevereiro de 2020.

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

O Edital n. 01/2020/RH completo, que torna pública a abertura do II 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para cadastro 

reserva, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010029-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DOS ANJOS MOURA (REQUERENTE)

JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA (REQUERENTE)

MAYARA DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

MICHELA CRISTINA DOS ANJOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo em vista a manifestação do Banco Bradesco, intimo a 

parte Autora a se manifestar, querendo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004022-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

I. P. D. A. (TESTEMUNHA)

A. S. F. (TESTEMUNHA)

P. M. N. A. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1004022-42.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

453,55 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: ADRAINE BARACAT DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: 

MAURICIO VIEIRA DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO, em local incerto e não sabido, para pagar, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, a quantia 

de R$ 7.709,40 (sete mil setecentos e nove reais e quarenta centavos), 

referentes aos meses de AGOSTO 2016 A SETEMBRO DE 2019, mais as 

parcelas que se vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO. 

Advertindo-o que caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou 

ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será 

protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), aplicando-se, 

no que couber, o disposto no art. 517. Somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. 

Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. 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, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO 

MACHADO, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 374391 Nr: 22598-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 15.348, RAFAEL DA CRUZ MESTRE - OAB:1737-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:OAB/MT 6674

 Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 6 (seis) meses nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374391 Nr: 22598-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 15.348, RAFAEL DA CRUZ MESTRE - OAB:1737-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:OAB/MT 6674

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido, razão 

pela qual, impulsiono os autos para manifestação da parte Autora por meio 

do seu patrono no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216762 Nr: 12207-67.2008.811.0002

 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: TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS - OAB:12559-E, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - 

(UNIVAG)/CURADOR - OAB:OAB/MT 4759, LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido. Pelo 

exposto impulsiono os autos para intimação pessoal da parte autora, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco dias, se há interesse no feito, sob pena 

de extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007556-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES DE MORAIS OAB - MT26606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIQUINHA CONCEIÇÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1007556-86.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: HELENO PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: 

MARIQUINHA CONCEIÇÃO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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: Alega o Requerente que se 

casou com a Requerida em 11/08/1989 e estão separados de fato desde 

há mais de 20 (vinte) anos. Da união tiveram dois filhos, hoje maiores e 

capazes. Não foram adquiridos bens na constância do casamento. Requer 

a procedência da ação com consequente decretação do divórcio. 

DECISÃO: Vistos. I- Tendo em vista a inexistência de interesse de incapaz 

e de bens à partilhar, bem como que a pretensão do requerente é apenas 

regularizar uma situação fática que perdura há anos, deixo, por ora, de 

designar audiência. II- CITE-SE a parte requerida, por edital, para contestar 

a presente ação, no prazo legal, sob pena de reputarem-se verdadeiros 

os fatos afirmados pela parte autora, em conformidade com o ARTIGO 344 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. III- Cientifique-se a parte requerida que, 

se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o seu 

desinteresse na conciliação ou mediação. IV- Saliento que o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). V- Concedo ao requerente a assistência judiciária gratuita (art. 

98 do CPC). VI- 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, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003164-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. E. S. N. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003164-74.2017.8.11.0002. VISTOS etc. MARIANO 

MATTOS DO NASCIMENTO, qualificado, ajuizou AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS contra sua filha MARIANA DE PAULA E SILVA 

NASCIMENTO, também qualificada, alegando, em síntese, o que segue. Na 

Ação de Alimentos nº. 605/2006, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

de Família e Sucessões desta comarca, fora acordado o pagamento da 

pensão alimentícia em favor da requerida, no montante de um salário 

mínimo. Ocorre que a requerida já atingiu a maioridade civil. O autor 

ressalta que a requerida constituiu nova família, tendo, inclusive, um filho. 

Diz que a ré já concluiu ensino superior, conforme fotografias anexadas 

aos autos. Sustenta que sua situação financeira foi alterada, e, ainda, 

possui outros filhos de outro relacionamento que dependem de si. Por 

outro lado, a requerida já se desvinculou da dependência do alimentante e 

não possui necessidade especial que a impossibilite de prover o próprio 

sustento. Após descrever os fatos e fundamentos jurídicos que 

sustentam sua pretensão, o requerente pugnou pela antecipação dos 

efeitos da tutela com vistas a exonerá-lo de sua obrigação alimentar, e, no 

mérito, o julgamento de procedência do pedido, confirmando-se a decisão 

liminar. A petição inicial foi instruída com procuração e documentos. Por 

meio da decisão- Id. 67700586, fora determinada à emenda a inicial, o que 

fora feito –Id. 9300035. Emenda à inicial recebida, o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela foi deferido. Na mesma ocasião foi determinada a 

inclusão do feito em pauta de audiência de conciliação, bem ainda a 

citação da requerida (Id. 9836638). A audiência de conciliação restou 

inexitosa, ante a ausência de citação da requerida (Id. 10582079). Citada 

pessoalmente (Id. 10768566), a requerida deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para apresentar contestação, conforme certidão- Id. 13472763. 

Nova audiência de conciliação (Id. 11724451), restou inexitosa, ante a 

ausência da requerida, mesmo devidamente citada. A parte autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (13562410). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a requerida fora regularmente 

citada (Id. 10768566) e não compareceu em audiência e nem apresentou 

defesa (Ids. 10582079/13472763), decreto-lhe a revelia, e, em 

consequência, reputo verdadeiros os fatos deduzidos na inicial. A 

ausência da contestação faz com que restem incontroversas as 

alegações de fato feitas na inicial, em especial quanto ao fato da requerida 

não estudar, podendo prover seu próprio sustento. A maioridade da 

requerida restou comprovada através do documento, que evidencia que a 

ré nasceu em data de 20/10/1988 (Id. 9300194), tendo, portanto, 31 anos 

de idade. Seja pela revelia, seja pela maioridade - que faz presumir 

cessada a necessidade dos alimentos -, competia à requerida a prova de 

que não têm meios de se sustentar sozinha e pugnar pela manutenção 

dos alimentos em seu favor, não em razão do poder familiar, mas nos 

termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. Dessa forma, como não há 

nos autos prova de que a requerida necessite dos alimentos para a sua 

subsistência, a exoneração é providência que se impõe. Em caso similar, o 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que: Não tendo 

restado comprovado que o filho, apesar de maior, se enquadra nos casos 

excepcionais previstos em lei para a prorrogação do encargo alimentar 
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(inaptidão laborativa, grave enfermidade ou incapacidade para custear os 

estudos), a procedência do pedido de exoneração se impõe. Apelação 

Cível nº. 1.0433.02.069825-7/001. Relator: Des. Edílson Fernandes. Data 

de Julgamento: 8.3.2005. Disponível em: www.tjmg.jus.br - Acesso em 

13/01/2011, às 15 horas. De rigor, pois, a procedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de exonerar o requerente MARIANO MATTOS DO 

NASCIMENTO de sua obrigação de prestar alimentos à filha MARIANA DE 

PAULA E SILVA NASCIMENTO. P. R. I. Oficie-se ao empregador do 

requerente, para que cessem os descontos em sua folha de pagamento. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda aos honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que não há condenação e o 

processo não chegou à fase instrutória. Após o trânsito em julgado, 

recolhidas as custas e taxas ou adotadas as medidas pertinentes, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de 

Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001251-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - MT15419-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

H. E. C. D. S. (TESTEMUNHA)

H. S. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001251-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. EUCLIDES 

JOSÉ DE MATOS JUNIOR, qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CONVERTIDO EM CONSENSUAL, contra, JEANE MARIA DA 

SILVA MATOS também qualificada. As partes compareceram aos autos 

noticiando que compuseram-se amigavelmente em relação a todos os 

pontos discutidos na ação (Id. 4937871, p. 01/05). O cônjuge virago 

pretende voltar a usar o nome de solteira. O Ministério Público, instado a 

se manifestar, manifestou-se pela homologação do acordo (Id. 18563137). 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs 

a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG a requerida. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002), anotando-se que foi realizada a partilha de bens. A 

autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja JEANE MARIA DA 

SILVA (Id. 4937871, pág. 01). Lavre-se termo de guarda compartilhada em 

favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de Fevereiro de 2020 CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001251-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - MT15419-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

H. E. C. D. S. (TESTEMUNHA)

H. S. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001251-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. EUCLIDES 

JOSÉ DE MATOS JUNIOR, qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CONVERTIDO EM CONSENSUAL, contra, JEANE MARIA DA 

SILVA MATOS também qualificada. As partes compareceram aos autos 

noticiando que compuseram-se amigavelmente em relação a todos os 

pontos discutidos na ação (Id. 4937871, p. 01/05). O cônjuge virago 

pretende voltar a usar o nome de solteira. O Ministério Público, instado a 

se manifestar, manifestou-se pela homologação do acordo (Id. 18563137). 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs 

a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento 

civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG a requerida. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002), anotando-se que foi realizada a partilha de bens. A 

autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja JEANE MARIA DA 

SILVA (Id. 4937871, pág. 01). Lavre-se termo de guarda compartilhada em 

favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de Fevereiro de 2020 CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004777-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERINDA ALVES DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004777-61.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

parte autora para trazer aos autos seu comprovante de renda. Intime-se, 

ainda, para informar se requerida continua internada, eis que em assim 

não ocorrendo, será designada audiência de interrogatório para sua oitiva. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001659-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. N. (REQUERIDO)
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Ademaura Freitas dos Santos (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001659-14.2018.811.0002. VISTOS etc. 

Certifique-se acerca da apresentação de contestação pela requerida. 

Sobre os estudos constantes dos autos, diga a parte autora e o Ministério 

Público. Devem, ainda, dizer do interesse na produção de outras provas 

além das já constantes dos autos. Caso a requerida não tenha 

apresentado contestação, não haverá necessidade de intimação para 

manifestação sobre o estudo ou para indicar provas. Após, não havendo 

interesse na produção de outras provas além das já constantes dos 

autos, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007474-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

A. C. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1007474-26.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Autora para 

ciência e cumprimento da decisão de ID 23765649 no prazo legal. Várzea 

Grande/MT, 3 de fevereiro de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002460-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEZUINO RAIMUNDO DA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (CUSTOS 

LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  P R O C E S S O 

Nº1002460-90.2019.8.11.0002 CERTIFICO que conforme INSTRUÇÃO Nº 

01/PJE/CGJ encaminho os autos para providências. Várzea Grande, 16 de 

janeiro de 2020 Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009831-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. C. S. M. (AUTOR(A))

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009831-42.2018.8.11.0002 Certifico que designo a data de 

09/MARÇO/2020 ÀS 15H40MIN para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 3 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013214-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SINFORIANO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FONSECA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1013214-91.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 24903911 - Decisão 28790325 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 3 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta GestoraJudicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389274 Nr: 4889-86.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERA DE QUEIROZ, GMQM, EQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS SALES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A, Núcleo de Pratica Juridica do 

UNIVAG - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - FAUSB - OAB:

 Processo nº. 4889-86.2015.811.0002.

Código nº. 389274.

VISTOS etc.

 Trata-se de Ação Execução de Alimentos.

A parte credora deixou de dar andamento ao feito há anos, e, procurada, 

não foi localizada para intimação pessoal.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fls. 127).

Assim sendo, diante da desídia da parte em prosseguir com o feito, não há 

alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isento de custas (fls. 21).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 567560 Nr: 2623-87.2019.811.0002

 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: JRDMC, JADC, GLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES - 

OAB:44076/PR, JOÃO PAULO COSTA FARIA - OAB:90814/OAB PR, 

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - OAB:22298/O

 Processo nº. 2623-87.2019.811.0002.

Código nº. 567560.

VISTOS etc.

Em decisão de fls. 164, foi determinada a expedição de carta precatória 

para oitiva das testemunhas arroladas pela requerida às fls. 155.

Às fls. 179/180 consta Malote Digital, oriundo do Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões de Cascavel/PR, informando da designação de data 

de audiência para a oitiva das testemunhas da ré.

Ciência da Defensoria Pública às fls. 184.

Certidão do Juízo de Marechal Cândido Rondon/PR solicitando a remessa 

àquela Vara de cópia da decisão inicial/concessiva de assistência 

judiciária à parte ré Nivea Elizete Liell, para cumprimento da missiva (fls. 

186/187).
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É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve pedido de concessão 

de AJG pela parte requerida, em nenhuma das manifestações que fez no 

processo (fls. 53, 151/152 e 155).

Assim sendo, intime-se a parte requerida, por Advogado, para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça no Juízo deprecado (fls. 187), no prazo de 

05 (cinco) dias, para intimação da testemunha por si arrolada.

 Comunique-se o Juízo deprecado (fls. 187).

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 31 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252754 Nr: 11774-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOISES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO JULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Processo nº. 11774-92.2010.811.0002.

Código nº. 252754.

 VISTOS etc.

Diante da decisão monocrática proferida nos autos de Reclamação nº. 

1017509-80.2019.8.11.0000 (fls. 515/518), que determinou a remessa dos 

autos para o e. Tribunal de Justiça para análise do Recurso de Apelação 

interposto pelo executado (fls. 486/489), intime-se a parte contrária para 

apresentar contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Em seguida, ao Ministério Público (art. 179, inciso I, CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 15 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431718 Nr: 1967-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSC, VHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Processo nº. 1967-38.2016.811.0002.

Código nº. 431718.

VISTOS etc.

A Assessoria deste Gabinete, em contato telefônico com a parte autora, 

Sra. Valdinete Silva Costa pelo número informado nos autos (65) 

9.9206-3476, esta atendeu prontamente ao telefonema, sendo lhe 

informada que deveria comparecer à Defensoria Pública para informar o 

endereço atual da testemunha Jennifer para comparecimento em 

audiência.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte autora 

formulado pela Defensoria Pública às fls. 93, eis que dever do órgão o 

contato com seu assistido, e não ônus que cabe ao Poder Judiciário.

Observo que devem ser envidados todos os esforços pela Defensoria 

Pública para localização de seus assistidos, eis que inúmeras vezes 

foram formulados pedidos para intimação pessoal das partes, com a 

justificativa de ausência de êxito no contato, sendo que em diligência 

telefônica pela Assessoria deste Gabinete, pelos números informados nos 

autos, pela própria Defensoria Pública, se obtém contato com as partes 

facilmente.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 15 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 262217 Nr: 1042-18.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPM, LGMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Processo nº. 1042-18.2011.811.0002.

Código nº. 262217.

VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 Expeça-se mandado de prisão constando do mesmo o valor da dívida 

indicado às fls. 201, já que a dívida limita-se ao mês de Dezembro de 2017.

Há telefone da parte às fls. 202, onde, em tese, é possível o contato para 

atualização do endereço da parte credora.

 Cumpra-se como determinado às fls. 205.

Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 205791 Nr: 1797-47.2008.811.0002

 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: ECCrpsmBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9.492

 Processo nº. 1797-47.2008.811.0002.

Código nº. 205791.

VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

205. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 28).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303080 Nr: 23988-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE DE ALMEIDA, JDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MARIA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZANGELA MARIA DINIZ, brasileiro(a), 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 402 de 530



FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 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 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Regulamentação de Guarda 

com Pedido de Liminar da menor J. D. de A., tendo como polo ativo José 

Vicente de Almeida e polo passivo Elizangela Maria Diniz. Ocorre que o 

requerente é genitor da criança, nascida em 05 de novembro de 2006 

advinda de um relacionamento rapido entre as partes. Com o nascimento 

da menor, esta ficava esporadicamente com ambos, porém cerca de 1 ano 

e 6 meses depois a mesma passou a encontrar-se sobre os cuidados 

exclusivos do pai, estando este com a guarda de fato. Tendo em vista que 

a genitora por sua vez está residindo em outro estado, no qual a menor ja 

residiu e trágicamete passou por abusos encontrando-se hoje 

traumatizada, o requerente pede a regularização da guarda da menor a fim 

de se precaver quanto o risco de que a requerida leve consigo a criança 

para junto de si e por alegar que a tempos a criança permanece sobre sua 

exclusiva criação.

Despacho/Decisão: Processo nº. 23988-47.2012.811.0002.Código nº. 

303080.VISTOS etc.Diante da não localização da requerida para citação 

pessoal (fls. 114), cumpra-se como determinado às fls. 86, do quarto 

parágrafo em diante.A renúncia não gera efeito sem o conhecimento da 

parte (art. 112, do CPC) .Não há comprovação sequer de que teria sido 

buscada a notificação, não obstante o endereço constante dos autos (fls. 

83) .Ass im,  os  caus íd icos  con t inuam representando a 

parte.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leticia Dias Vieira Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229960 Nr: 10068-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDO, DDRDO, JHDO, EDO, RDOS, DDO, 

AIDO, MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT 10.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas intimar a parte inventariante, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, forneça o endereço correto os herdeiros conforme 

correspondência devolvida, para que posso efetuar a intimação da 

sentença,ou peticionar^que os mesmo estão ciente da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415878 Nr: 19852-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas intimar a parte inventariante através de sua 

advogada para que cumpra integralmente a determinação de fls. 14, sob 

pena de extinção

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005619-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

KELLY MARIANA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

E. A. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005619-41.2019.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos aos requerentes (na pessoa de seu advogado) 

para manifestação em 5(cinco) dias; tendo em vista Despacho de ID 

27034150. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO TORRES OAB - MS15628 (ADVOGADO(A))

ROGER AUGUSTO DE SOUZA OAB - MS16084 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. P. V. (TESTEMUNHA)

A. D. O. R. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1001265-41.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. 

REQUERENTE: NATALIA CAROLINE RODRIGUES AFONSO. REQUERIDO: 

ALEXANDER GARCIA DIAS. Vistos. Considerando a necessidade de se 

produzir prova acerca da paternidade da requerente, determino a 

realização de prova pericial (D.N.A), intimem-se as partes para que 

compareçam no dia 12/03/2020 no horário das 14h às 17 horas, ao 

Laboratório TECNO X, localizado no âmbito do hospital Metropolitano de 

Várzea Grande/MT, a fim de ser coletado material necessário à realização 

do exame de D.N.A, devendo constar no mandado de que o não 

comparecimento dos requeridos acarretará na presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial Faculto às partes a indicação de assistente 

técnico e quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 465, § 1º, II, do Código de Processo Civil. Defiro as 

prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de Processo Civil. 

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO TORRES OAB - MS15628 (ADVOGADO(A))

ROGER AUGUSTO DE SOUZA OAB - MS16084 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. P. V. (TESTEMUNHA)
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A. D. O. R. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1001265-41.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. 

REQUERENTE: NATALIA CAROLINE RODRIGUES AFONSO. REQUERIDO: 

ALEXANDER GARCIA DIAS. Vistos. Considerando a necessidade de se 

produzir prova acerca da paternidade da requerente, determino a 

realização de prova pericial (D.N.A), intimem-se as partes para que 

compareçam no dia 12/03/2020 no horário das 14h às 17 horas, ao 

Laboratório TECNO X, localizado no âmbito do hospital Metropolitano de 

Várzea Grande/MT, a fim de ser coletado material necessário à realização 

do exame de D.N.A, devendo constar no mandado de que o não 

comparecimento dos requeridos acarretará na presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial Faculto às partes a indicação de assistente 

técnico e quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 465, § 1º, II, do Código de Processo Civil. Defiro as 

prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de Processo Civil. 

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012257-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

SUELLEN PONCE DA SILVA OAB - 023.596.671-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo PJE 

n.1012257-90.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AMANDA PONCE OLIVEIRA, 

representada por sua Genitora SUELLEN PONCE DA SILVA. REQUERIDO: 

NATANAEL SILVA OLIVEIRA. VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por AMANDA PONCE OLIVEIRA, representada por 

sua genitora SUELLEN PONCE DA SILVA, em face de NATANAEL SILVA 

OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. A subscritora da autora 

protocolou pedido de desistência da ação, documento de ID n. 27318567, 

informando que os alimentos estão sendo discutidos em Ação que tramita 

perante a Segunda Vara de Família e Sucessões dessa Comarca. E o 

relato. Decido. A desistência da ação é ato que pode ser apresentado até 

a sentença, conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo 

Civil e, na ausência da contestação, independe de manifestação do 

requerido (§ 4º, artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência formulada (artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005194-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ROCHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005194-82.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: C.V.S.R., representada por sua genitora 

FERNANDA DOS SANTOS SOUZA DE AQUINO. REQUERIDO: ALEXANDRO 

ROCHA. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Defiro o pedido de ID. 16779801. Cite-se o requerido por 

hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil e 

intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento que designo para o dia 04/3/2020, às 14:30 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005194-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ROCHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005194-82.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: C.V.S.R., representada por sua genitora 

FERNANDA DOS SANTOS SOUZA DE AQUINO. REQUERIDO: ALEXANDRO 

ROCHA. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Defiro o pedido de ID. 16779801. Cite-se o requerido por 

hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil e 

intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento que designo para o dia 04/3/2020, às 14:30 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito ch

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020649-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA COLMAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CARAMALAK DOMINGUES (REU)

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 REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre REVISIONAL DE ALIMENTOS em que 

MARCIA DA SILVA COLMAN move em desfavor de HENKEL COLMAN 

CARAMALAK, representado por seu genitor, THIAGO CARAMALAK 

DOMINGUES, todos qualificados nos autos. Alega em linhas iniciais que 

ficou obrigada ao pagamento de pensão alimentícia em favor do requerido 

no valor equivalente 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em Ação que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 404 de 530



tramitou perante o 8º juizado da comarca Campo Grande - MS. Relata que 

o valor anteriormente fixado esta onerando seu orçamento, tendo em vista 

a diminuição em seu salário arcar ainda com despesas com mais dois 

filhos. Requer liminarmente, a redução da obrigação alimentar para o valor 

equivalente a 12,02% (doze vírgula zero dois por cento) do salário mínimo. 

Junta documentos. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pedido, em relação à diminuição do valor pago a título de 

alimentos, diante da documentação de ID 27707472, comprovando a 

redução nos seus rendimentos, bem como a existência de mais dois filhos, 

a verba prestada em favor da parte requerida deve ser minorada, 

atendendo ao binômio necessidade-possibilidade. Desse modo, presentes 

os pressupostos ensejadores ao acolhimento do requerimento, nos termos 

do artigo 4º da Lei 5478/68, DEFIRO o pedido para determinar a diminuição 

da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor equivalente 

a 12,02% (doze vírgula zero dois por cento) do salário mínimo, 

depositados em conta bancária ou entregues diretamente ao genitor do 

requerido. Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser revisada 

a qualquer tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos autos 

novas provas aptas a formar minha convicção. Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 24/6/2020, às 

15 horas, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e da parte 

requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá os requeridos contestar, desde que o faça por intermédio de 

Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à 

prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384864 Nr: 1958-13.2015.811.0002

 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: MARIA JOVELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233317 Nr: 13378-25.2009.811.0002

 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: VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316927 Nr: 13289-60.2013.811.0002

 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: LUIZ FERNANDO GANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A, BANCO BMG S.A, CAMARA DE DIRIGENTE LOGISTA - 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO CONSUMIDOR - APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84400, OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332284 Nr: 1022-22.2014.811.0002

 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: NELSON CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:PB 1.853- A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322745 Nr: 19156-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR BOSCARDIN, ORDALIA MARIA NUNES 

BOSCARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15763

 Certifico que o recurso de apelação foi tempestivo. Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerida para apresentar as contrarrazões

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322743 Nr: 19154-64.2013.811.0002

 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: REZIEL SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES 

- OAB:14.826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332975 Nr: 1635-42.2014.811.0002
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 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: EDILSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86.235

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386837 Nr: 3199-22.2015.811.0002

 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: JACKELINE XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411232 Nr: 17320-55.2015.811.0002

 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: ARNALDO DE ANDRADE ESTRAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

15.600

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441317 Nr: 7448-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: STEPHERSON DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441325 Nr: 7455-71.2016.811.0002

 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: ALEXSSANDRO NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT/26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instancia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295774 Nr: 16040-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestação 

sobre a certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444758 Nr: 9271-88.2016.811.0002

 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: MOYSES MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o pagamento 

efetuado pela requerida

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005289-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS CASSIA OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004998-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005671-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANNELIESE REITER PATTIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005931-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005646-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MATTUCHESKY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE AUTOMÓVEIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008283-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR LEMES MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008641-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ZILLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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 
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seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008636-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008622-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES EVANGELISTA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008499-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BATISTA FELISMINO (AUTOR(A))

FILIPE DE SOUZA RUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT15063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1008499-06.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 76.192,80 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FILIPE DE SOUZA RUIZ Endereço: Rodovia 

Mário Andreazza, s/n, 344, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-902 Nome: ANGELICA BATISTA FELISMINO Endereço: Rodovia 

Mário Andreazza, s/n, 344, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-902 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza, 1800, s/n, Petrópolis, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78144-900 Nome: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI, - ATÉ 1405 - LADO ÍMPAR, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008928-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ADEMIR MARMITT (REQUERIDO)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1008928-70.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: GILSON DA SILVA Endereço: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: EDUARDO ADEMIR MARMITT 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WILLIAM DA SILVA PACHECO (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006835-37.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: HAMILTON FERREIRA RODRIGUES Endereço: RUA JUSCELINO 

KUBITSCHEK, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-411 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS WILLIAM DA SILVA 

PACHECO Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, (LOT MARINGÁ I), PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-602 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016793-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BENEVIDES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1016793-47.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 66.539,12 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: GERSON BENEVIDES DA COSTA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, 165, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-302 POLO PASSIVO: Nome: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Endereço: RUA JAIME 

BENEVIDES, 77, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-368 Nome: MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Endereço: 

RUA JAIME BENEVIDES, 77, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-368 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017356-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DE SOUZA PEDRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1017356-41.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Rescisão / 

Resolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MAURA DE SOUZA PEDRO Endereço: RUA ÉBANO, (LOT JD GLÓRIA), 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-282 POLO PASSIVO: 

Nome: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-056 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011782-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1011782-37.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA 

Endereço: Rua Doutor Murtinho, 496, Centro, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: Nome: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA 

Endereço: AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 99, (LOT D SÁVIO), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004645-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004645-72.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando o teor do Malote encaminhado pelo juízo 

deprecado, o qual informou o não recebimento da Carta Precatória pelo 

fato da data da audiência estar superada e solicitando a redesignação 

com o prazo mínimo de 90 dias, conforme id. 28717268. Tendo em vista 

que de fato não há tempo hábil para cumprimento da Carta Precatória, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 

15h20min. Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
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dias, para comparecer, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Consigno que, no reenvio de 

Carta Precatória deverá constar no nome do arquivo a palavra 

"AUDIÊNCIA", conforme solicitado por aquele juízo, bem assim 

encaminhe-se cópia da exordial e da decisão de id. 12814285 - Pág. 1-3 

para que seja devidamente cumprida a citação e a busca e apreensão 

deferida. Várzea Grande-MT, 03 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403023 Nr: 12936-49.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE PAULA GOMES 

FERREIRA - OAB:22196/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT 4.903

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299234 Nr: 19810-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA ROSVITA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:MT 7.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que a requerida SILVIA ROSVITA FARIA 

fora devidamente citada, conforme se observa às fls. 84, contudo, deixou 

decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação (certidão de 

fls. 88), razão pela qual decreto sua revelia, devendo os prazos com 

relação a ela correr em cartório, independentemente de intimação, nos 

termos dos arts. 344 e 346, do CPC.

 No mais, considerando que o feito já fora saneado às fls. 58, designo o 

dia 25 de março de 2020, às 15h30min, para realização de audiência de 

instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol de testemunhas 

às fls. 56.

A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data de audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante d recebimento (artigo 

455, §1°, do CPC).

Consigno que, a inércia na intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3°, do artigo 455, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 349140 Nr: 15162-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR BARROS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO, 

AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Fernandes Roboredo 

- OAB:OAB-SP 89.774

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 155/156).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412228 Nr: 17905-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA DE LIMA, MARIA DOLORES 

MARTINEZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:21690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RODRIGUES SILVA 

NETO - OAB:43253-PE

 Vistos etc.

 Verifica-se que os presentes autos retornaram do TJMT, sendo 

determinado prosseguimento do feito.

No caso, a pretensão esbarra em óbice intransponível, da ilegitimidade 

ativa da parte para poder prosseguir com o cumprimento de sentença, 

posto que se trata de execução de honorários de sucumbência, bem 

assim frisa-se que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio 

conforme artigo 18 do CPC.

Considerando que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício, CONCEDO o prazo de 10 dias para que a parte 

autora se manifeste quanto à extinção do feito sem julgamento do mérito 

ante a ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 10 do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395269 Nr: 8611-31.2015.811.0002

 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: JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 Vistos etc.

Diante da revogação do benefício de assistência judiciária (fls. 128/129), 

recebo o pedido de cumprimento da sentença de honorário de 

sucumbências e multa por litigância de má-fé (fls. 146/147).
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Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente NATURA 

COSMETICOS S/A e como executado JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310124 Nr: 6148-87.2013.811.0002

 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: CASA DA BORRACHA COMERCIAL L.T.D.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APERIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - APIC, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, TATIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:143.328

 Vistos etc.

Primeiramente, intime-se a parte autora para impugnar as contestações 

apresentadas. Prazo: 15 (quinze dias).

No segmento, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo dos apontamentos acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2020, às 09h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286382 Nr: 5599-14.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: ROSILENE DA SILVA GONÇALVES GAMBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLANDO CAMPOS JUNIOR, FEMINA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19706, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17251, 

PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270

 Vistos.

Instados a manifestarem quanto aos documentos juntados pela parte 

autora às fls. 377/393, apenas o requerido Holando de Campos Jr. 

manifestou-se às fls. 443/446, requerendo o desentranhamento dos 

documentos haja vista que não se tratam de documentos novos nem 

supervenientes, tratando-se de provas preclusas.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelo requerido, no 

caso, embora não se tratem de documentos novos, a manutenção destes 

nos autos não acarretam prejuízo à parte ré, pois lhe foi oportunizada a 

manifestação, observando-se o contraditório e ampla defesa.

Cumpre anotar que, o simples fato de permitir a juntada dos referidos 

documentos nos autos não significa que estes embasarão o 

convencimento deste magistrado, que os analisará dentro de seu valor 

probatório e proferirá sentença em atenção ao princípio do livre 

convencimento motivado, considerando todas as provas contidas nos 

autos.

Neste contexto, ainda que não se trate de documentos novos, deixo de 

determinar o desentranhamento dos documentos juntados pela parte 

autora às fls. 377/393.

Solicite-se ao juízo deprecado que informe quanto à realização da 

audiência designada conforme se observa às fls. 448, verso. Em sendo 

realizada, solicite-se a devolução da missiva.

No mais, aguarde-se a realização do ato designado por este juízo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427444 Nr: 25931-94.2015.811.0002

 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: FRANCISCO SOARES DE AMORIM PLACIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA RENT A CAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VILLELA BASSETTO - 

OAB:, ISABELLA ALVES SARSUR - OAB:132993, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:MG/88.304

 Vistos.

Em análise dos autos constata-se que instados a manifestarem quanto 

aos honorários periciais as partes nada manifestaram, bem assim a 

requerida descurou-se em efetuar o depósito dos honorários periciais (fls. 

154/159).

De tal modo, determino a intimação da parte ré para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova requerida.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autor para, em igual 

prazo, manifestar-se e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425576 Nr: 24914-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: CADSS, LINDOMAR ALBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 7.762,50 (sete mil e setecentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de 

indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 

valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449213 Nr: 11511-50.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR JANDRES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT 17.298-A, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de 

CONDENAR, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de: a) 

indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), 

quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de 

juros de mora de 1% a contar da citação; indenização por danos materiais 

no importe de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e 

sessenta e seis centavos) com correção monetária, pelo INPC, e juros de 

mora de 1% a partir a citação. Condeno as rés ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que 

arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se e intimem-se.Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245376 Nr: 5820-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, Marcelo Ambrósio Cintra 

- OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT, 

Rodolfo coelho ribeiro - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE DE CAMPOS C. 

COUTINHO - OAB:352.228

 Vistos etc.,

Pedido de fls. 202/203 prejudicado, em vista de que o feito outrora já fora 

extinto com resolução do mérito (fls. 188).

Diante disso, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212615 Nr: 8115-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA AUTO ONIBUS COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO LOPES - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.Custas pelo credor.Sem honorários 

advocatícios, face à inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 274397 Nr: 17311-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELÍCIO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEI CARDOSO - OAB:12.904 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que no item ‘2’ da decisão de fl. 59 foi determinado que se 

expedisse certidão da dívida em nome da executada, nos termos do artigo 

517 do CPC, todavia o referido dispositivo trata de ações que tramitam sob 

o rito comum e se encontram em fase de cumprimento de sentença.

Logo, a referida determinação se encontra equivocada, motivo pelo qual 

CHAMO O FEITO À ORDEM para retificar a decisão de fl. 59 e excluir a 

determinação estabelecida no item ‘2’, uma vez que em se tratando de 

execução de título extrajudicial a garantia do exequente é justamente o 

título, ora executado, sendo descabida a hipótese de expedição de 

certidão, posto que os títulos que instruem a presente demanda 

expressam uma obrigação certa, líquida e exigível (fls. 27/33).

No mais, havendo o deferimento de suspensão do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, conforme 

determinado à fl. 59.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423413 Nr: 23789-20.2015.811.0002

 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: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por fim, em análise aos dispositivos acima, conclui-se que a habilitação do 

crédito e sua classificação é competência do juízo recuperacional.Frisa-se 

ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.Diante de todo o exposto, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268096 Nr: 15567-05.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos etc.

Pendente de análise o pedido de cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais de fls. 237/239.

Pois bem. Verifica-se que a requerente, ora executada, é beneficiária da 

justiça gratuita (fls. 36/37) e as verbas sucumbenciais restaram 

suspensas, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Versa artigo 98, § 3º, do CPC:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Logo, faz-se incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que 

haja prévia comprovação por parte do credor de que inexiste a situação 

de insuficiência de recursos pela parte devedora.

Promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 10807-13.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C. OLIVEIRA LAVAGEM E 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIWES WILLIAM BOSSON 

SILVA - OAB:OAB/MS 10.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:16.626/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, 

PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:MT 20.310/0

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento da 

sentença com relação aos honorários advocatícios nas fls. 243/248.

Ante o exposto, intime-se a parte executada/requerente para que cumpra 

o determinado na sentença proferida por este juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente 

LEANDRO FACCHIN ROCHA e como executado PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS (SEGURADORA LÍDER).

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294486 Nr: 14633-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA E ABDALLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 78, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416898 Nr: 20396-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: NIVALDO ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:MT/26.417-A

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes acerca dos documentos acostados às fls. 104/123, 

para que, querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Às providências.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020.

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 578065 Nr: 8315-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ROGER DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, 

QUADRA.11

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCAO - OAB:MT 16.775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto por Jackson Roger Da Silva 

Arruda em desfavor de Residencial Jardim Várzea Grande, Quadra.11.

Na decisão proferida às fls. 19 determinou-se a intimação da parte 

embargante para emendar a inicial a fim de sanear irregularidades 

contidas nesta, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Às fls. 21, certificou-se o decurso de prazo da manifestação da parte 

autora.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a advogada do autor foi devidamente 

intimada, para que apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades 

contidas na inicial.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, parágrafo VI, do Código de Processo Civil, indefiro 

a petição inicial.

 Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, devido à extinção do 

feito sem a resolução do mérito.

Transitado em julgado, traslade cópia aos autos principais, desapense-se 

e arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397218 Nr: 9873-16.2015.811.0002

 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: GILBERTO ANTONIO PAIS, EMP, KATIA BEATRIZ 

MARCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A-BANSICREDI, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT 11.660/O, ERNESTO BORGES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do pagamento 

apresentado pela parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333117 Nr: 1751-48.2014.811.0002

 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: NADIA SOCORRO UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 5 (dias) acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397218 Nr: 9873-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANTONIO PAIS, EMP, KATIA BEATRIZ 

MARCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A-BANSICREDI, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT 11.660/O, ERNESTO BORGES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento voluntário 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438537 Nr: 5988-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILÊNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BUCCO, CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:RO 5.255, SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:RO 1.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do mandado de 

avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297455 Nr: 17889-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PEREIRA CAMPOS, LUIZ CARLOS 

DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO PARA QUE EM DEZ DIAS PARA MANIFESTAR SOBRE 

PETIÇÃO DE ACORDO . NADA MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 10608-64.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTANA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 INTIMAÇÃO PARA QUE APARTE CREDORA PARA SE MAFOFESTA 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA , NADA 

MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538588 Nr: 9185-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ, ODINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAM 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416114 Nr: 19964-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBAR - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Correa de Moraes - 

OAB:6664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328702 Nr: 25017-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDERLEY WALTER AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se maifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, o prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253738 Nr: 12423-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.D. COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057, 

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17.147/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se manifestar sobre a devolução 

da Carta Precatória por ausencia do recolhimento de custas, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450526 Nr: 12165-37.2016.811.0002

 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: SIMONE DE SOUZA LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação ao autor para manifestar-se sobre a comprovação do 

pagamento da condenação da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 226063 Nr: 6328-45.2009.811.0002

 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: ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA -ME, 
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ACONCHEGO COLCHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E 

COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO 

- OAB:OAB/MS 11.336-B, WELLINGTON ALBUQUERQUE ASSIS TON - 

OAB:OAB 13331 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do 

CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida (fls. .408).Tendo em vista que as folhas do primeiro 

volume do processo foram juntadas fora de ordem, determino a sua 

correção.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222360 Nr: 2564-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS, ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ S. DE 

CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLÍTICO, CÍCERO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188-MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 Vistos etc.

1 - Proceda-se com a renumeração dos autos a partir das fls. 195.

2 - Pendente de apreciação o petitório de fls. 339, pelo que passo a 

analisá-lo.

Declarado o falecimento do exequente MURILO DOMINGOS (certidão de 

óbito de fls. 340) e sendo transmissível o direito em litígio, este deve ser 

substituído por seu espólio, ou, se for o caso, seus sucessores/herdeiros, 

conforme previsão do artigo 110 do CPC.

Logo, faz-se pertinente à habilitação do Espólio e/ou traga a qualificação 

de todos os herdeiros, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito com relação ao referido exequente.

 Sendo assim, com fulcro no artigo 313, §§1º e 2º, CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que o credor 

proceda a regularização da habilitação do espólio ou dos sucessores do 

de cujus.

3 - Sem prejuízo a determinação supra, intimam-se os demais exequentes 

para se manifestarem acerca dos honorários sucumbências, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

4 - Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003167-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003167-24.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência proposta por MARIA 

CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz que, é usuária dos 

serviços de Energia Elétrica na Unidade Consumidora n: 6/1162240-4, é 

idosa, reside sozinha e sobrevive com salário mínimo que recebe como 

aposentadoria. Afirma que, está sofrendo com a cobrança de faturas de 

energia elétricas incompatíveis com o seu consumo regular, tendo 

efetuado o pagamento das faturas até o mês de julho de 2019 com muito 

esforço, após o que se viu impedida a adimplir, em razão do elevado valor. 

Sustenta que, por ser portadora de doença grave e hipossuficiente se 

enquadra no programa da tarifa baixa renda, requerendo a retificação das 

faturas dos meses de agosto de 2019 a janeiro de 2020, para o valor 

médio de consumo de R$80,000 (oitenta reais) a R$100,00 (cem reais). 

Aduz que, em razão das cobranças abusivas teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em 29/01/2020. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento da 

energia elétrica, autorizando o pagamento das faturas por depósito judicial 

no valor cobrado sob o consumo de baixa renda. Pede os benefícios da 

gratuidade da justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

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

processo. Visa a requerente a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinada que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na sua unidade consumidora, sob o fundamento de que os valores 

das suas faturas não condizem com o seu consumo real e faz jus ao 

desconto da tarifa de baixa renda. Ocorre que, no caso, não estão 

presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da 

antecipação da tutela, em especial a probabilidade do direito. Na exordial a 

autora confessa estar inadimplente há pelo menos seis meses, desde 

agosto de 2019, sendo que embora alegue que as faturas apresentam 

valor elevado, denota-se que estas não destoam em muito das faturas do 

ano anterior, 2018, consignando-se que em 2019 houve aumento do preço 

da energia elétrica. Ademais, conquanto não se olvide da situação 

financeira precária da autora, em análise sumaria constata-se que não se 

enquadra nos requisitos necessários para a concessão do benefício da 

tarifa social. Isso porque, em consulta ao site do Governo Federal 

(http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/marco/familias-de-baixa

-renda-tem-desconto-garantido-na-conta-de-luz), verifica-se que o 

benefício é concedido a consumidores que ‘possua renda mensal de até 

meio salário mínimo por pessoa inscrita no Cadastro Único ou que tenha 

algum integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC)’, 

o que não é o caso da requerente que possui renda percapita superior a 

meio salário mínimo e não comprovou estar inscrita no Cad. Único. De tal 

modo, não se mostra razoável fixar a média de energia elétrica no valor 

pretendido, sem a efetiva comprovação de que a autora faz jus ao 

benefício da tarifa social. Também, não há nada nos autos que indique que 

a autora solicitou à distribuidora de energia elétrica a classificação da 

unidade consumidora na subclasse residencial baixa renda e teve o 

pedido negado, não cabendo a este juízo determinar que ela cobre as 

faturas pretéritas com fundamento no referido benefício. Outrossim, não 

merece acolhimento o pedido para que seja determinado que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica e se abstenha de efetuar o 

corte enquanto a consumidor continua a usufruir dos serviços da 

Concessionária sem uma contrapartida adequada, acarretando o 

enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito. Portanto, 

o pedido de tutela antecipada da parte autora não merece prosperar, pois 

a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida 

na exordial está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela 

parte autora. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a 

audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 7 de maio de 2020, às 14h40, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, após 

a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, 

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 
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do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Nos termos do 

art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002908-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELYS ARAUJO DE ASSIS OAB - RO3804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AP SOLUCOES EM INFORMATICA E NETWORK LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002908-29.2020.8.11.0002 

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, 03 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002634-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002634-65.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ASSOCIACAO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES REU: 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA Vistos etc. Inicialmente, presentes os 

requisitos, concedo à parte autora a gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98 e 99 do CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora 

informa a qualificação de apenas um dos requeridos e informa não saber 

a qualificação completa de três dos requeridos, logo, faz-se necessário o 

esgotamento de tentativas para localização destes, antes de eventual 

citação editalícia. Outrossim, à vista da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária, e considerando a dificuldade na obtenção da 

matrícula do imóvel usucapiendo, requisite-se ao 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT o traslado da Matrícula do Imóvel em questão. No mais, destaco 

que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a citação por edital somente é admitida apenas nas hipóteses em 

que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do requerido para 

que tenha ciência dos atos processuais. Verifico não ser esse o caso dos 

autos, uma vez que não se esgotaram todos os meios na localização da 

parte ré, ademais, os dados pessoais e o endereço dos requeridos, em 

regra, constam na escritura pública que deverá ser acostada aos autos. 

De outro lado, verifico que a empresa ré Expansão Administradora Ltda., 

se encontra com situação baixada por inaptidão, logo, faz-se necessária a 

qualificação de seus sócios para que possam responder a presente ação, 

pois aquela não se encontra mais atuante, tampouco possui endereço 

registrado junto à Receita Federal, conforme extrato do CNPJ, ora anexo. 

De tal modo, indefiro a citação por edital, e DETERMINO: 1. Oficie ao no 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, requisitando o traslado da Matrícula do Imóvel sob 

o Registro nº 19.739, Livro 2 – Localizado na Rua Tico Tico, quadra 09, 

lotes 01, 02, 03, 16, 17 e 18 (certidões de inteiro teor – id.28493142 – Pág. 

1-6) para que seja verificada a qualificação do proprietário do bem 

usucapiendo e se houve o desmembramento e abertura de novas 

matrículas quanto aos lotes em discussão. 2. Oficie-se a Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso para que encaminhe cópia da última alteração 

do Contrato Social da empresa EXPANSÃO ADMINISTRADORA LTDA CNPJ 

03.905.502/0001-50, a fim de seja verificada a qualificação do quadro 

societário e concretizada a citação desta na pessoa de seus sócios. 

Anote-se que, a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

compreende os “os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” (art. 98, § IX, 

do CPC). Caso as diligências junto ao Cartório e Junta Comercial restem 

infrutíferas, certifique-se e intime a parte autora para manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Em havendo 

a juntada da matrícula e do Contrato Social, constando o endereço dos 

requeridos: I – Citem-se aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, inclusive a empresa ré na pessoa de seus sócios. II – 

Citem-se todos os confinantes do referido imóvel. III – Por edital, com prazo 

de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados; IV– Por meio 

eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); V – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

03 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009382-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MANFIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009382-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE LUIZ MANFIO REU: LEANDRO PESSI Vistos. Trata-se 

de Ação de Despejo c/c Cobrança proposta por JORGE LUIS MANFIO em 

desfavor de LEANDRO PESSI alegando, em apertada síntese que é 

proprietário de um imóvel comercial, nesta cidade de Várzea Grande/MT, 

que foi locado para o requerido pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

estando inadimplente desde janeiro de 2016. Por sua vez, o requerido 

apresentou contestação em que alega ter adimplido parte do valor cobrado 

e reconvenção, em que almeja o recebimento em dobro do valor que 

entende está sendo cobrado indevidamente. Determinado que o reconvinte 

apresentasse emenda à inicial para atribuir valor a causa e recolher as 

custas, este assim o fez. O autor peticionou requerendo a concessão de 

liminar para determinar o despejo do locatário (id. 18181161). Designada 

audiência de conciliação as partes não compuseram. Todavia, 

posteriormente, formularam acordo (id. 21491443). Entretanto, antes que o 

acordo fosse analisado e homologado pelo juízo, o autor peticionou 

informando a desistência do acordo em razão do descumprimento pelo 

requerido e a análise do pedido liminar de despejo (id. 22116848). Por sua 

vez, o requerido peticionou requerendo a juntada do comprovante de 

pagamento do acordo, requerendo o seu prosseguimento (25618496). Na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 418 de 530



sequência, o autor manifestou-se quanto à petição do requerido, em que 

afirma que apesar de juntar os comprovantes de pagamentos estes não 

subsistem em relação ao montante dos débitos, bem como o réu infringiu 

os termos do acordo, mostrando-se desidioso em seus compromissos, 

pelo que pugna pelo prosseguimento da ação de despejo (id. 25696058). 

À vista do expresso desinteresse do requerente em prosseguir com o 

acordo formulado com o requerido deixo de homologá-lo, não surtindo os 

legais e jurídicos efeitos. Dito isso procedo com a análise do pedido liminar 

e saneamento do feito. I – Da liminar. Almeja o autor a concessão de 

liminar para determinar o despejo do requerido, sob o argumento de que o 

requerido não purgou a mora, confessou não ter adimplido com os 

alugueis declinados na inicial, estando presentes os requisitos da 

probabilidade do direito e perigo de dano. Pois bem, dá análise dos autos, 

constata-se que conquanto o requerido/locatário tenha juntado alguns 

comprovantes de depósitos na conta do autor, e alegue que adimpliu parte 

dos aluguéis com reforma e entrega de veículo automotor, têm-se que a 

soma de todos os valores constantes nos autos e bens dados em 

pagamento, não correspondem ao total cobrado pelo requerente na inicial, 

mais as parcelas que se venceram no curso da demanda. Do mesmo 

modo, o requerido não cumpriu com o acordo formulado com o autor, pois 

não adimpliu na data acordada, efetuando parte do pagamento somente 

após o autor ter peticionado informando o descumprimento do acordo e 

requerendo o prosseguimento do feito. Nesse passo, a Lei do Inquilinato 

(Lei n.º 8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil subsidiariamente, 

quando a mesma for omissa, conforme o disposto no art. 79 da referida lei 

especial, todavia esta traz em seu art. 59, §1º, um rol de casos que 

autorizam a concessão da tutela antecipada nas ações de despejo. O 

caso em tela está previsto na hipótese do inciso IX, do artigo 59, da 

referida Lei, logo, estando devidamente albergado pela Lei Especial, para a 

concessão de liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer a 

prestação de caução idôneo, conforme previsão do §1º do artigo 59 da 

Lei n.º 8.245/91, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. No caso, verifica-se que, embora o contrato entabulado entre 

as partes faça menção à fiança na cláusula 19, não há nada que indique 

que esta foi efetivamente constituída. Todavia, o deferimento da tutela 

deve ser condicionado à prestação de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, pois é requisito para a concessão da liminar. Neste 

sentido é a jurisprudência. ”AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO POR 

FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – 

ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 8.245/91 – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. “Para a 

concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017) (grifei) Anote-se que o artigo art. 64 da Lei 

n. 8.245/91 não se aplica ao caso concreto, pois não se refere à 

concessão da liminar de despejo, mas de cumprimento provisório da 

sentença que determinou o despejo, quando assente o crédito e/ou 

obrigação de fazer face ao seu reconhecimento em sentença de mérito. 

Sendo assim, considerando a presença dos requisitos legais para a 

caracterização da hipótese de despejo prevista no inciso IX, do § 1º, do 

art. 59, da Lei n. 8.245/1991, o despejo coercitivo deve ficar condicionado 

à prestação de caução, nos termos delineados. Consigno, por fim, que 

não é mais o caso de purgação da mora ante o expresso desejo do 

locatário em não manter a continuidade do contrato, reavendo assim o 

imóvel à sua posse. Ante o exposto, estando demonstrada nos autos a 

presença dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o 

inadimplemento do locatário e a inexistência de garantias contratuais; 

DEFIRO A LIMINAR pretendida, para determinar que a parte requerida 

desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando 

as chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. O CUMPRIMENTO 

DO DESPEJO COERCITIVO FICA CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO, real ou fidejussória, oferecida mediante termo de depósito a ser 

lavrado nos autos, NO PRAZO 05 DIAS (Artigo 59 §1º Lei n.º 8.245/91), 

sob pena de revogação da liminar. II – Do saneamento do feito. II.1 – Do 

valor da causa na reconvenção. Denota-se que, na reconvenção o 

requerido atribuiu como valor à causa a quantia de R$199.000,00 (cento e 

noventa e nove mil reais), que alega ter adimplido e está sendo cobrado 

indevidamente. No entanto, o reconvinte/requerido almeja receber o valor 

pago ao reconvindo no período de 1/6/2016 a 1/11/2017, que afirma ser de 

R$ 199.997,00 (cento e noventa e nove reais, novecentos e noventa e 

sete centavos) em dobro, de modo que, nos termos do art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido, que no 

caso é de R$399.994,000 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e 

noventa e quatro reais). De tal modo, o requerido/reconvinte deverá 

providenciar a emenda à inicial para corrigir o valor atribuído à causa, 

constando o valor correspondente ao dos pedidos, conforme disposto no 

artigo 292, inciso V, do CPC, e promover o recolhimento das custas 

judiciais remanescentes, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 

II.2. Dos pontos controvertidos e provas. Inexistindo outras preliminares, 

declaro o feito saneado. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, 

fixo como pontos controvertidos: a comprovação dos meses que o 

requerido ficou inadimplente no pagamento do aluguel, a existência de 

pagamento parcial das prestações locatícias por meio da reforma no 

imóvel e entrega de veículo automotor e a cobrança indevida de valores. 

Defiro, em parte, a produção de prova requerida pelas partes, consistente 

oitiva de testemunhas e em depoimento pessoal do requerente/reconvinte, 

ficando este desde já advertido de que deverá comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385). Consigno que, que 

caso queiram provar o alegado por meio de documentos deverão fazê-lo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Para tanto, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2020 às 

14horas. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Intimem-se, 

pessoalmente, o representante da requerida para comparecer à audiência, 

advertindo-o de que serão presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão (art. 385,§ 1ºdo CPC). Quanto ao pleito 

para realização de perícia no estabelecimento para comprovar a reforma e 

ampliação do imóvel pelo locatário, à vista da existência de cláusula 

expressa no contrato de que, eventuais benfeitorias realizadas ‘ficarão 

incorporadas ao imóvel, sem qualquer direito ao locatário de retenção ou 

indenização ao término da locação’ (clausula 13, id. 14100098 - Pág. 2), 

entendo que esta somente terá cabimento se ficar comprovado que, 

posteriormente, o locador anuiu com as reformas e consentiu que as 

despesas com essa fossem abatidas do aluguel. De tal modo, os fatos e 

direitos alegados podem ser primeiramente provados por outros meios de 

provas igualmente hábeis, mostrando-se despicienda, a produção da 

prova pericial nesta fase processual, pois apena retardaria 

desnecessariamente o feito. Consigna-se que, se ficar comprovado o 

direito do requerido/reconvinte de ser ressarcido pelos 

investimentos/reformas e benfeitorias realizadas no estabelecimento 

locado, o valor poderá ser apurado na fase de liquidação de sentença, 

Intimem-se, pessoalmente, o autor/reconvindo para comparecer à 

audiência (art. 385, § 1º, do CPC). Intime-se o requerido/reconvinte para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor atribuído à causa e 

providenciar o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de 
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extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º da CNGC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 3 de fevereiro de 2019. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003239-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003239-11.2020.8.11.0002 

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 

07 de maio de 2020 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). 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 CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 03 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABIKEILA SANTOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002839-94.2020.8.11.0002 

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 

07 de maio de 2020 às 13h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 03 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004540-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO(A))

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11055-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001150-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO GOMES AMADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SARRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003344-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 
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presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014066-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA OAB - 704.633.101-44 (REPRESENTANTE)

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013174-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003841-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (REU)

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003841-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA, DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO 

REU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Vistos, Da análise do feito, verifico 

que apesar de devidamente intimadas (id. 25874639), as partes não 

apresentaram rol de testemunhas para serem ouvidas em audiência, razão 

pela qual tenho por preclusa a produção de prova testemunhal, e por 

consequência, encerrada a instrução processual. Por conseguinte, 

cancelo a audiência designada nos autos. Comuniquem-se os patronos. 

Intimem-se e oportunamente retornem-me os autos conclusos para 

deliberação. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007552-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CARVALHO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007552-20.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JUCILENE CARVALHO SA EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. Aportou aos 

autos pedido da exequente requerendo a penhora online em contas 

bancárias do executado. Pois bem, tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 8.618,84 

(oito mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante do bloqueio supra, 

venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001531-28.2017.8.11.0002 

AUTOR: ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Sem prejuízo do 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. Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003163-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 09/03/2020, às 14h00, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca para fornecimento de 

material gráfico-padrão. Deverá o periciado estar munido de seus 

documentos pessoais de identificação (CNH, Carteira de Identidade, Título 

de Eleitor...).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003132-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA OAB - MT27451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003132-64.2020.8.11.0002. AUTOR: 

THIAGO GOMES LAVIOLA REU: ITAU SEGUROS S/A Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 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. SEGUROS. SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. RISCO EXCLUÍDO DO 

CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, 

relativamente ao reembolso de despesas funerais, julgada parcialmente 

improcedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de 

consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula 

469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da boa-fé 

contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel CC, que reeditou o 

art. 1.443 do CC/1916. No caso em tela, o panorama probatório coligido 

aos autos demonstrou que o reembolso e ressarcimento de despesas 

relativas a assistência funerária são riscos excluídos expressamente no 

contrato celebrado entre as partes. Ademais, no caso em tela, a cláusula 

que prevê o risco excluído se mostrou clara e simples, atendendo, 

destarte, o dever de informação preconizado no art. 6º, inc. III do CDC. 

Dessa feita, mostra-se legítima a recusa da seguradora em pagar a 

indenização referente a risco excluído do pacto. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082876947, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em: 24-10-2019). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos da negativa de pagamento do seguro. Deste modo, 

defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, em 

que pese a ausência da manifestação da parte autora quanto ao interesse 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 08/04/2020, às 

14h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002533-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Considerando que a informação trazida na inicial a respeito do endereço 

da parte autora está incompleta, diante da ausência da identificação do 

Bairro, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte em questão, 

por meio de seu patrono para, no prazo de 05(cinco) dias regularizar a 

questão apontada, de forma que permita a intimação da parte autora a 

respeito da perícia designada nos autos. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003132-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA OAB - MT27451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003132-64.2020.8.11.0002. AUTOR: 

THIAGO GOMES LAVIOLA REU: ITAU SEGUROS S/A Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 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. SEGUROS. SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. RISCO EXCLUÍDO DO 

CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, 

relativamente ao reembolso de despesas funerais, julgada parcialmente 

improcedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de 

consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula 

469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da boa-fé 

contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel CC, que reeditou o 

art. 1.443 do CC/1916. No caso em tela, o panorama probatório coligido 

aos autos demonstrou que o reembolso e ressarcimento de despesas 

relativas a assistência funerária são riscos excluídos expressamente no 

contrato celebrado entre as partes. Ademais, no caso em tela, a cláusula 

que prevê o risco excluído se mostrou clara e simples, atendendo, 

destarte, o dever de informação preconizado no art. 6º, inc. III do CDC. 

Dessa feita, mostra-se legítima a recusa da seguradora em pagar a 

indenização referente a risco excluído do pacto. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082876947, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em: 24-10-2019). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos da negativa de pagamento do seguro. Deste modo, 

defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, em 

que pese a ausência da manifestação da parte autora quanto ao interesse 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 08/04/2020, às 

14h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 
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Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009172-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE AMANCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011464-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PESSOA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008490-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009345-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA BENDER LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO BENDER (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009993-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA INFORMATICA LTDA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008092-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MUTZENBERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016243-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAMPAGNUCCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DA SILVA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005236-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR PAVANELLI SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARIN OAB - SP264984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009626-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIA CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006145-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEZUINO CATARINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT11011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RODRIGUES (REU)

CONSTRUTORA FRAME EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADILSON DE SOUZA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000515-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009594-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FASSIONI (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1012901-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO (ARGUIDO)

JOSE ALDO QUEVEDO (ARGUIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004321-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO ALVES (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009773-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE XAVIER DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005114-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO VALVERDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005114-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO VALVERDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007702-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012104-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DOS REIS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (REU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (REU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015934-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016800-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MACIEL TERUYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015206-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Considerando que a tentativa de citação restou negativa, consoante 

juntada de AR de Id. 28465996, solicitamos que Vossa Senhoria esclareça 

se pretende que a nova citação seja realizada no mesmo endereço, 

embora, como já dito, a citação em questão restou negativa.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001373-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AZM- ESQUADRIAS E MOVEIS DE MADEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DE SOUZA SERVICOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, para juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, com a finalidade de expedição 

de carta precatória (mandado) para a citação da requerida no prazo de 05 

(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019539-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PENTEADO OAB - SC29203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019539-82.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017077-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Vistos. Da detida análise dos autos, observo que a 

parte autora limitou-se a formular pedido de tutela e, no mérito pugnou pela 

condenação da requerida em condenação por danos morais, o que não é 

suficiente para salvaguardar sua pretensão, uma vez que o pedido de 

tutela de urgência deve ter correspondência direta com os pedidos finais. 

Ressalte-se que o pedido antecipatório de uma tutela visa à satisfação 

imediata de um direito requerido em definitivo, razão pela qual há que 

existir uma correspondência direta entre a tutela jurídica requerida em 

definitivo na demanda e o pedido antecipatório de tutela. Com efeito, 

inexistindo formulação expressa do pedido final, se torna inviável a 

concessão de medida liminar que não seria concedida na sentença de 

eventual procedência do pedido. Assim, determino, venha à parte autora, 

no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, formular em sendo o caso pedido 

final correspondente ao pedido de tutela de urgência antecipada requerida 

na exordial, sob pena de indeferimento. Outrossim, a parte autora 

descurou de colacionar a declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, 

determino venha à parte autora, em igual prazo, emendar a petição inicial a 

fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada de próprio 

punho ou instrumento procuratório que contenha poderes específicos 

para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019070-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

VALDNEY LEAO BARROS (REQUERIDO)

ADRIANO ROQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque a autora indica sua profissão como sendo 

comerciante, fato este que coloca em dúvida a sua real situação 

financeira, havendo a necessidade de a parte autora comprovar a 

situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem 

seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000770-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA BILIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

JUILLAN HOLDINGS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da detida análise dos autos, observa-se que a 

parte autora pretende em síntese a concessão da tutela de urgência a fim 

de determinar que as requeridas se abstenham de fazer qualquer 

alteração, conserto, entrada de equipamento ou grupo de trabalho no local 

a ser periciado até a realização da perícia técnica determinada nos autos 

da ação cautelar em trâmite nesta Vara Cível (processo n.º 

1013763-04.2019.8.11.0002), bem como seja determinada perícia na 

residência da parte autora a fim de apurar com precisão as causas e 

instabilidade do solo. Sustenta que naquela demanda o condomínio Terra 

Nova, entabulou acordo com as requeridas, requerendo sua homologação 

a fim de obstar a realização da prova pericial deferida, contudo afirma a 

necessidade de realização da perícia supramencionada. Contudo, 

verifica-se a necessidade de a parte autora esclarecer sua pretensão na 

presente demanda. Isso porque, na hipótese a parte autora descurou de 

formular expressamente o pedido final da demanda, tornando-se inviável a 

concessão de medida liminar que não seria concedida na sentença de 

eventual procedência do pedido. Ressalte-se que o pedido antecipatório 

de uma tutela visa à satisfação imediata de um direito requerido em 

definitivo, razão pela qual há que existir uma correspondência direta entre 

a tutela jurídica requerida em definitivo na demanda e o pedido 

antecipatório de tutela. Outrossim, a parte autora também formula pedido 

com fulcro no art. 381 do CPC, a fim de determinar perícia em seu imóvel, 

acerca das causas da instabilidade do solo, reservando o direito ao autor 

de apresentar seus quesitos. Contudo, os pedidos não mantém 

correspondência entre si, tampouco com o procedimento de produção 

antecipada de provas, não podendo sequer ser analisado como medida 

liminar. Com efeito, certo que inexiste correspondência entre a pretensão 

da parte autora com a produção antecipada de provas, uma vez que o 

primeiro tem por base o procedimento comum, necessitando de um pedido 

mediato correspondente, ao passo que o segundo é um procedimento 

próprio para asseguração da prova. Ademais, conforme mencionado pela 

parte autora a presente demanda, guarda estreita relação com a ação de 

p r o d u ç ã o  a n t e c i p a d a  d e  p r o v a s  ( p r o c e s s o  n . º 

1013763-04.2019.8.11.0002) em trâmite nesta Vara Cível, cuja pretensão 

visa apurar com precisão as causas da instabilidade do solo de 54 

unidades do condomínio, que esta levando ao risco colapso das casas, 

podendo, portanto a parte autora se utilizar dessa prova para reivindicar 

seus direitos na ação de n.º 1016559-65.2019.8.11.0002. Ainda vale 

mencionar que em consulta a ação cautelar de antecipação de provas 

proposta pelo condomínio Terra Nova, restou proferida decisão no dia 

28.01.2020 deixando de homologar o acordo entabulado entre as partes 

naquela demanda, e prosseguindo com a realização da perícia que fora 

agendada para o dia 31.01.2020, ocorrendo, portanto assim a aparente 

perda do objeto da presente demanda. Desse modo, diante da 

fundamentação exposta, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer e em sendo o caso adequar sua pretensão com 

a presente demanda, atentando-se ao procedimento escolhido a fim de 

utilizar o meio adequado de sua necessidade, formulando ainda em sendo 

o caso pedido final correspondente ao pedido de tutela de urgência 

antecipada, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019918-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, 

acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, o qual afirma a 
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necessidade da anuência do titular de direito real, bem como considerando 

que a ação de usucapião visa à obtenção do título de propriedade do 

imóvel usucapiendo, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel, 

atentando-se, para a necessidade de indicação correta do polo passivo 

da lide, a sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005124-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ELGER TOSCANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010421-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392613 Nr: 6958-91.2015.811.0002

 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: PETRONILDO DELGADO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91.311

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Outrossim, 

por consequência, revogo a liminar deferida nos autos às fls. 28/29, bem 

como determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito a fim de 

procedam novamente com a inscrição do nome do autor naqueles órgãos 

em relação ao débito de R$ 446,91 (quatrocentos quarenta seis reais e 

noventa um centavos), referente ao contrato de nº. 1610885697002, 

devendo ser encaminhada cópia desta sentença junto com ofício a ser 

expedido.Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, 

com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de 

custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434282 Nr: 3602-54.2016.811.0002

 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: BENEDITO JORGE FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39379 Nr: 7249-82.2001.811.0002

 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: DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FIRMINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 72755 Nr: 6050-20.2004.811.0002

 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: SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES - 

OAB:167.496-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396255 Nr: 9333-65.2015.811.0002

 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: JOCILENE ALMEIDA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:MT 14.994-A

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 427 de 530



Requer a advogada Dra. Caroline Arenhart de Moraes da parte autora, à fl. 

153, seja expedido alvará de levantamento dos valores depositados nos 

autos, bem como sejam os referidos valores transferidos à sua conta 

bancária. Sustenta possuir substabelecimento com reserva de poderes 

especiais para tanto (fl. 154).

 Todavia, verifica-se que o substabelecimento juntado às fls. 154, está 

endereçado para a Comarca de Cuiabá/MT, bem como este foi 

substabelecido, com reserva de poderes e possui validade por tempo 

determinado.

Assim, indefiro o pedido de alvará de levantamento, conforme requerido 

pela advogada da autora. Junte-se para tanto, procuração com os 

poderes específicos e/ou apresente substabelecimento com poderes para 

o levantamento de valores, conforme previsão do art. 26, da Lei. 8.096/94, 

para que surta os efeitos legais. Ou, eventualmente, e querendo, 

apresente os dados bancários pessoais da autora da demanda para o 

levantamento do valor principal, cuja beneficiária é Jocilene Almeida 

Tavares.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423023 Nr: 23560-60.2015.811.0002

 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: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Conforme preleciona a exegese conjunta dos arts. 1.010, §3°, 1.011, I, e 

932, III, todos do CPC/2015, não é mais atribuição do Juízo de primeira 

instância conhecer da admissibilidade do recurso de apelação.

Desta feita, cumpra-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297183 Nr: 17598-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - Q.22, L 23

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:OAB-MT 7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca da certidão de fls. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395274 Nr: 8616-53.2015.811.0002

 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: EDILDE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216, RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Autos nº 8616-53.2015.811.0002 – Código nº 395274

Vistos.

Observo que a parte autora informou na petição de fl. 70, que as partes 

realizaram acordo extrajudicial, pugnando pelo arquivamento do feito.

Contudo, descurou de apresentar o referido acordo, havendo, portanto a 

necessidade das partes aportarem aos autos o acordo extrajudicial, a fim 

de comprovar o alegado, bem como a ciência inequívoca da parte autora.

Nesses termos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRTIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TERMO 

DE ACORDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PARA JUNTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E 

DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO 

PROVIDA. 1. Informada a efetivação de acordo extrajudicial sem que os 

seus termos sejam trazidos aos autos, o magistrado deve determinar a 

intimação das partes para que apresentem os termos da avença, sob 

pena de ofender os princípios da primazia do mérito e do devido processo 

legal. 2. Apelação provida em parte para anular a sentença.

 Assim, determino, venham às partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar nos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob 

pena de prosseguimento do cumprimento de sentença.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409682 Nr: 16447-55.2015.811.0002

 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: P. L. CAVLAC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:MT 7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Autos nº 16447-55.2015.811.0002 – Código nº 409682

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

liminar e com pedido de reparação de danos moral e lucros cessantes 

proposta por P. L. Cavlac - ME em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A.

A parte autora juntamente com a segunda requerida informaram a 

realização de acordo extrajudicial às fls. 148/149, e requereram a sua 

homologação.

Logo em seguida, a requerida realizou o pagamento do acordo e pugnou 

pela sua homologação (fls. 152/157), requerendo por fim a extinção da 

demanda.

Após vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 148/149). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Outrossim, considerando que já houve o depósito do valor da obrigação 

do acordo realizado com a requerida nos autos, expeça-se alvará em 

favor da parte autora, conforme solicitado na petição de fl. 163.

 Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313348 Nr: 9490-09.2013.811.0002

 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: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE BORRACHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:MT 7.099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:MT 10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 
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OAB:MT 13.241-A

 Autos n. 9490-09.2013.811.0002 Código 313348

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta por 

Capital Distribuidora de Borracha Ltda., em desfavor de Oi S.A.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para proceder com os 

atos necessários para o devido prosseguimento do feito (fl. 115), porém 

nada manifestou. Em seguida foi realizada a tentativa de intimação pessoal 

da exequente para dar prosseguimento ao feito, porém esta também 

restou frustrada em razão de não ter sido localizada no endereço 

declinado nos autos, conforme se observa à fl. 119.

Na decisão de fl. 120, restou determinada a intimação dos requerido para 

manifestarem acerca da inércia da parte autora, razão pela qual pugnaram 

pela extinção do feito sem resolução do mérito (fl. 124).

É o relatório

Decido

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2020.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18344 Nr: 1128-72.2000.811.0002

 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: DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44800 Nr: 814-58.2002.811.0002

 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: GM LEASING S/A - MT - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EVANDRO MISSIONEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332417 Nr: 1145-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos nº 1145-20.2014.811.0002 – Código. 332417Vistos.(..)Com efeito, 

a presente ação tem por causa de pedir a apuração de um ato ilícito 

ocorrido em 25/02/2015, logo evidente que o crédito constituído nos 

presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de sorte 

que compete à parte autora promover a habilitação retardatária do seu 

crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do art. 10 e seus 

parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Ademais, este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao recuperacional. 

Sendo assim, AUTORIZO que a Secretaria proceda desde já com a 

expedição de certidão de crédito do saldo remanescente em favor da 

parte autora, bem como determino o arquivamento dos autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Silvia Renata 

Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437311 Nr: 5310-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DARQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Autos nº 5310-42.2016.811.0002 – Código. 437311

Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte requerente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282364 Nr: 1152-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DE OLIVEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE J. CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:MT 15.912, IVONIR ALVES DIAS - OAB:13.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR ROQUE PIAZZI DA 

SILVA - OAB:10.767/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia do exequente após 

a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, intime-se pessoalmente o exequente, para que, em 5 

(cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449138 Nr: 11450-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR TELES CORREA, ILDA CARMEM SHABARUM 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14.230 OAB/MT, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:MT 

10.216, Wellington Cavalcanti da Silva - FAUSB - OAB:10080-A

 Certifico que devido os patronos da parte requerida não estarem 

cadastrados nos autos, refaço a publcação da decisão de fls. 84.

Vistos.

Observo que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 do 

Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção.

Destarte, passo ao saneamento do feito.

Declaro o feito saneado. Fixo ainda como pontos controvertidos sobre os 

quais incidirão a prova a) o exercício anterior da posse pelo requerente; b) 

a ocorrência do esbulho possessório praticado pela requerida, c) se a 

alegada posse exercida pela requerida é de boa-fé.

Considerando o pedido formulado pela parte autora, DEFIRO a produção 

de prova oral, consistente na inquirição de testemunhas, pois entendo que 

se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem o rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

março de 2019 às 14:00 horas.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433849 Nr: 3331-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO LOBATO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:MT 14.170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES, PARA manifestarem no prazo 

de 05(cinco)dias, acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409748 Nr: 16495-14.2015.811.0002

 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: KAUANNY AUXILIADORA ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KLEIM - 

OAB:OAB/MT19.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado pela parte autora para DECLARAR A 

RESCISÃO do Instrumento Particular de Proposta de Compra e Venda de 

Imóvel Urbano (fls. 17), firmado entre as partes, bem como para condenar 

a requerida a restituir o valor pago no importe de R$3.640,00 (três mil, 

seiscentos e quarenta reais0, devidamente corrigido pelo INPC desde o 

desembolso do valor (19/02/2015 – fls. 18), acrescido de juros de mora de 

1% a.m. desde a citação.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu de 

parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, de comprovado desembolso nos autos, bem como 

honorários advocatícios, que com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 

20 (vinte) por cento sobre o valor total da condenação. Transitada em 

julgado, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, mediante as 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 528544 Nr: 3475-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAÚJO ANDRADE 

JÚNIOR - OAB:8.173, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Vistos.Trata-se de pedido de habilitação de crédito, proposta por 

Lorivaldo Batista de Oliveira em face de Massa Falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda.(...)É o relatório. Decido:Pois bem, de fato como 

sustentado no Parecer Ministerial, é necessário a liquidação do valor, para 

posterior habilitação do crédito no Juízo Falimentar.Embora tenha o autor 

apresentado aos autos certidão de crédito, no valor de R$ 737.500,00 

(setecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), emitida pela 10ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, consta na certidão que o cálculo fora 

apresentado pelo exequente.Todavia, necessário se faz a liquidação do 

valor pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, apurando o 

valor devido pela massa falida ao autor, tendo em vista que na sentença 

proferida nos autos, não há menção expressa sobre a multa, se esta 

incidiu todo o período, até o transito em julgado, como sustentado pelo 

autor, se o valor foi reduzido, ou se posteriormente foi revogada, 

verificando a data do início do inadimplemento até a vigência da referida 

multa, se mantida.Assim, acolho o Parecer Ministerial e determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos 

termos do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, 

intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

certidão expedida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com o valor 

líquido do crédito, bem como apresente cálculo pormenorizado elaborado 

pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ou no mesmo prazo 

informe a impossibilidade de fazê-lo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281228 Nr: 25167-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA, 

SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIEL CAMPOS LEITE - 

OAB:21594, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7.712/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias acerca do A.R. negativo de fls. 236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569191 Nr: 3387-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MARILZA 

RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAR o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16093 Nr: 8171-94.1999.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PELLEGRINO AUTOPEÇAS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEIAS BOMBAS DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO PESSÔA DE 

LACERDA - OAB:3554 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Falência proposta por PELLEGRINO AUTOPEÇAS 

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA em desfavor de CANDEIAS BOMBAS 

DIESEL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

decretação da falência da empresa requerida.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento 

ao feito, porém nada manifestou (fl. 33). Em seguida, foi realizada a 

tentativa de intimação da parte autora, a qual restou frustrada em razão de 

não ter sido localizada no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa dos AR’s de fls. 38.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal, ao menos desde o ano de 2002 (fl. 39).

Registro, apenas, a validade da intimação feita à parte autora, uma vez 

que dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela 

atualizá-lo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz 

do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma dos incisos III e 

IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Custa pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390408 Nr: 5600-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: WANDERLEY OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 224/227, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 208/211.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Deverá a Secretaria providenciar a abertura de novo volume, observando 

a quantidade de 200 folhas para o encerramento do primeiro volume, 

consoante dispõe o art. 337 da CNGC/MT.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395225 Nr: 8578-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314, MARCIO F 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte exequente 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447208 Nr: 10537-13.2016.811.0002

 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: SANTO ANDRÉ MADEIRAS REFLORESTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAH MÁQUINAS AGRICULAS LTDA, 

MASSEY FERGUSON - AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16.336-B/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:OAB/RS 29.684, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62.522/RS

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, 

do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão 

apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395223 Nr: 8576-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENE APARECIDA RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314, MARCIO F 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte exequente 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218779 Nr: 14143-30.2008.811.0002

 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: MARILZA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ALVES FERNANDES - 

OAB:16854/GO

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Pois bem, verifica-se do teor da petição acostada às fls. 180/184, por meio 

da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Sendo assim, intime-se a douta patrona da parte autora a se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234588 Nr: 14554-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - ME

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

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento tendo sido o 

mesmo suspenso e arquivado provisoriamente em razão do acordo 

extrajudicial celebrado entre as partes.

Considerando que já decorreu o prazo de suspensão do feito para o 

cumprimento do acordo entabulado, intime-se a parte autora para 

manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228002 Nr: 8213-94.2009.811.0002

 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: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Pois bem, verifica-se do teor da petição acostada às fls. 176/181, por meio 

da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Sendo assim, intime-se a douta patrona da parte autora a se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109 Nr: 3146-37.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 11295 Nr: 1987-25.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONHAELY DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13079 Nr: 2364-93.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ASSIS GOMES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 15192 Nr: 8170-12.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE BOTELHO FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLINE 

ALMEIDA SILVA - OAB:4725/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16370 Nr: 7370-81.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autolatina Leasing S/A. Arrend. Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEI ROBERTO GRANADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16400 Nr: 10613-33.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autolatina Leasing S/A. Arrend. Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. PIMENTA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16436 Nr: 10614-18.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASICIA ITAÚ LEASING DE ARREND. MERC. - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCEBEL COM. CER. BELO HORIZONTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16896 Nr: 9283-98.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17031 Nr: 2015-61.1997.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOODALDO OMOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18283 Nr: 1099-22.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4.575/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 1294-07.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18699 Nr: 7759-32.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GARAI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19979 Nr: 2149-83.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOARDO GOMES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 2140-24.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ( 

GRUPO ITAÚ)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELINTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 2366-29.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR LEITMAM BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23444 Nr: 3145-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CANJO PASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23633 Nr: 3306-91.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES BARRINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27780 Nr: 5951-89.2000.811.0002

 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: CENTRO TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELAINE BENEDITA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29649 Nr: 7301-15.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 9170-47.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 7541-67.2001.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42313 Nr: 10064-52.2001.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO MARTIN MONDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42314 Nr: 10065-37.2001.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549458 Nr: 14761-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, SCANIA BANCO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T.G LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:SP 197.105, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 9.764-A, 

RODRIGO SARNO GOMES - OAB:SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO M. 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAÇÃO do administrador judicial, acerca da despacho de fls. 183, 

abaixo descrita: Diante do lapso temporal, e ainda, em razão do pedido de 

fls. 157/158, resta necessário que a administração judicial que atua no 

feito recuperacional código 408030, no prazo de 15 (quinze) dias traga 

esclarecimentos a este juízo acerca da permanência ou não da 

essencialidade dos referidos bens, e ainda informações acerca do 

cumprimento do cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como 

se manifeste acerca do pedido de fls. 157/158. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418380 Nr: 21196-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALONI IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS OJEDA CAMARGO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAICILIANO FERREIRA 

GUERREIRO - OAB:DF 30.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21196-18.2015.811.0002 – Código. 418380

Vistos.

Venha a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que a exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431211 Nr: 1643-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: RODRIGO NOGUEIRA LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar os quesitos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431211 Nr: 1643-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: RODRIGO NOGUEIRA LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450491 Nr: 12152-38.2016.811.0002

 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: SERVIÇOS PRÓ - CONDÔMINO CUIABÁ LTDA, 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE CAMPOS COSTA, DIELLE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 Autos nº 12152-38.2016.811.0002 – Código. 450491

Vistos.

 Compulsando os autos observo que o processo já foi sentenciado. 

Portanto, determino a SECRETARIA que certifique nos autos se houve o 

trânsito em julgado da referida sentença.

 Após, considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328699 Nr: 25014-46.2013.811.0002

 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: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA - MT 

(ODONTO EXCELLENCE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gisela alves - OAB:, RENATO 

WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Autos nº 25014-46.2013.811.0002 – Código nº 328699

Vistos.

Considerando que o perito nomeado à fl. 96 informou a impossibilidade de 

realizar a perícia determinada nos autos, conforme documento de fls. 

100/101, nomeio em sua substituição o perito Sr. Hugo Luciano de 

Almeida, Cirurgião-dentista, que poderá ser encontrado Av. das Flores, n. 

240, sala 02, Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, fone (65) 3027 5441; 65 99962 

3113, e-mail: dentalorto@hotmail.com, o qual deverá ser intimado para que 

tome ciência acerca da sua nomeação.

Assim, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação. No 

mais, permanecem inalterados os demais dados contidos na decisão de 

fl.96.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273410 Nr: 16221-89.2011.811.0002

 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: TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DONIZETE LUCIO - 

OAB:229.202/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, etc.

 Pendente de análise o pedido de cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais de fls. 122/125 e fls. 127/128.

Pois bem. Verifica-se que a exequente, ora executada, é beneficiária da 

justiça gratuita e as verbas sucumbenciais restaram suspensas em sede 

de sentença, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 (fls. 103/104.

Tem-se que, o artigo supracitado restou revogado pelo Código de 

Processo Civil, todavia o texto do artigo 98, § 3º, do CPC ainda prevê a 

suspensão de verbas sucumbenciais, in verbis:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Logo, faz-se incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que 

haja prévia comprovação por parte do credor de que inexiste a situação 

de insuficiência de recursos da parte devedora.

 Desta feita, faculto à parte credora o prazo de 05 (cinco) dias para 

comprovar a ausência de hipossuficiência da parte ré, o que poderá 

ensejar o início da fase de cumprimento de sentença.

 Decorrido o prazo legal sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282912 Nr: 1725-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO ARRUDA SELES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, FICASE 

TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178

 Vistos, etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76342 Nr: 8614-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA FLAVIA DE LUCCA 

MORAIS - OAB:26647/O, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:MT 8.312 

A, Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320760 Nr: 17165-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos nº 17165-23.2013.811.0002 – Código. 320760Vistos.Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido liminar proposta por Wanderlei Pereira de Moraes em face 

de OI S/A, (...)Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o 

evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença 

que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o 

montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação 

judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora.8. Recurso especial provido.” (REsp 1447918/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, 

DJe 16/05/2016) Deste modo, impende analisar se o crédito constante dos 

autos foi constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou 

posteriormente a tal marco.Com efeito, a presente ação tem por causa de 

pedir a apuração de um ato ilícito ocorrido em 12/08/2013, logo evidente 

que o crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete à parte autora promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência. Ademais, este juízo não possui mais competência para a prática 

de atos expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim 

ao recuperacional. Sendo assim, AUTORIZO que a Secretaria proceda 

desde já com a expedição de certidão de crédito em favor da parte autora, 

bem como determino o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Silvia Renata 

Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397542 Nr: 10031-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: APARECIDO BATISTA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 214/219, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 212/213.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Deverá a Secretaria providenciar a abertura de novo volume, observando 

a quantidade de 200 folhas para o encerramento do primeiro volume, 

consoante dispõe o art. 337 da CNGC/MT.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424088 Nr: 24147-82.2015.811.0002

 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: JOÃO DOS REIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 133/135, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 139/142.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294080 Nr: 14159-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 133/135, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 139/142.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437972 Nr: 5684-58.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: MARCOS SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Autos nº 5684-58.2016.811.0002 – Código nº 437972Vistos.(...)Assim, 

determino, venha à parte autora, em consonância com os egrégios 

tribunais pátrios, apresentar nos autos requerimento administrativo 

formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.Silvia Renata Anffe 

SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383975 Nr: 1398-71.2015.811.0002

 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: LUZINETE DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - OAB:MT 

10.373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 1398-71.2015.811.0002 – Código. 383975

Vistos.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447076 Nr: 10475-70.2016.811.0002

 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: VIRGILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT/26.417-A

 Autos nº 1110475-70.2016.811.0002 – Código nº 447076Vistos.

(...)Assim, determino, venha à parte autora, em consonância com os 

egrégios tribunais pátrios, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.Silvia 

Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118029 Nr: 19774-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

ALIANÇA LTDA, MAURICIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, transcorrido o prazo supra, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 
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direito para o deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449425 Nr: 11598-06.2016.811.0002

 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: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Autos nº 11598-06.2016.811.0002 – Código nº 449425Vistos.Observo 

que a parte autora descurou de apresentar requerimento administrativo 

prévio, requisito considerado essencial para o (...))Assim, determino, 

venha à parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande, 15 

de janeiro de 2020.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438927 Nr: 6235-38.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: JOCIMARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, BIANCA OLIVEIRA 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Autos nº 6235-38.2016.811.0002 – Código. 438927Vistos.(...) determino a 

intimação pessoal da parte autora, em consonância com os egrégios 

tribunais pátrios, para no prazo de 10 (dez) dias apresente nos autos 

requerimento administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Na mesma 

oportunidade, venha à parte autora, proceder com o cumprimento da 

determinação da decisão de fl. 81, sob pena as penalidades legais. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande, 15 de janeiro 

de 2020.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426270 Nr: 25285-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: VALDECY ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA para trazer aos autos o 

endereço atualizado do autor, ante aos A.R. negativos, no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417550 Nr: 20778-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: RODRIGO COSTA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Considerando a notícia do falecimento do requerente Rodrigo Costa 

Sortica de Souza (fl. 183), se faz necessário regularizar o polo ativo da 

lide.

Sendo assim, suspendo o processo e, determino venha o patrono da parte 

autora em 30 (trinta) dias, regularizar o polo ativo da lide, com a indicação 

de eventual inventariante do Espólio ou habilitação de todos os 

sucessores, em especial mediante a juntada da certidão de óbito do 

requerente, sob pena as penalidades legais (arts. 76, inciso I, e 110 do 

CPC).

Cumpra-se.

 Às providências necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403178 Nr: 13002-29.2015.811.0002

 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: DURVAL AMBROSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE DE TAL, PAULO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Inicialmente determino a retificação do polo passivo para que conste como 

requeridos: Paulo Figueiredo Filho e Aparecida da Silva Figueiredo.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Durval Ambrósio da Silva 

em desfavor de Paulo Figueiredo Filho e Aparecida da Silva Figueiredo.

As partes noticiaram (fls, 77/79) que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 6449 Nr: 377-22.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VICENTE PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 6955 Nr: 837-09.1999.811.0002
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 10446 Nr: 1915-38.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUO FUNADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13973 Nr: 2598-75.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIADES NOVAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 9208-59.1999.811.0002

 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: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16158 Nr: 3592-06.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Festa Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16162 Nr: 9248-41.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16193 Nr: 8369-34.1999.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR GAUNA FELISMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16221 Nr: 1466-17.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CHAVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16348 Nr: 1916-57.1998.811.0002

 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: FIAT LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16397 Nr: 10611-63.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUATRO IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16415 Nr: 1467-02.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL BS FACTORING 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16439 Nr: 8516-60.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autolatina Leasing S/A. Arrend. Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16960 Nr: 8678-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOZANO, SIMONSEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES BISPO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 
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GONÇALVES - OAB:7490, JOAO WALTER LEITE DA SILVA - 

OAB:60840/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17032 Nr: 4903-66.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DONIZETE MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18963 Nr: 1515-87.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A - MT - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUCAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19215 Nr: 10102-35.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CARDOSO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19230 Nr: 1712-42.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SEBASTIÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19236 Nr: 1717-64.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZENIR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19237 Nr: 1718-49.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SINOBE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 
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OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19241 Nr: 1721-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TOMAS CASTANHA 

- OAB:1304-E/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19242 Nr: 1722-86.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19976 Nr: 2146-31.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 10203-72.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S.A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20262 Nr: 1462-77.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE PROGRESSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23635 Nr: 3308-61.2000.811.0002

 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: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOÃO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24898 Nr: 4085-46.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SOCORRO GANEM BALBUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 11.959B, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS FERLETE - OAB:6.404/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 25269 Nr: 4193-75.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASICIA ITAÚ LEASING DE ARREND. MERC. - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNICE MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 26491 Nr: 4988-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA G. CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29386 Nr: 7156-56.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON SANTOS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 30561 Nr: 357-60.2001.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIMAR APARECIDA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31206 Nr: 971-65.2001.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PACHECO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 2437-94.2001.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39490 Nr: 7349-37.2001.811.0002

 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: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO MORENO M. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 10258-52.2001.811.0002

 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: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SANTOS GARCIA SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48574 Nr: 3509-82.2002.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48635 Nr: 3570-40.2002.811.0002

 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: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 78667 Nr: 1431-13.2005.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DAVI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCIANO LUIZ - 

OAB:3175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 
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execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219508 Nr: 15056-12.2008.811.0002

 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: JOÃO JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JANUÁRIO DE AMORIM, MARLI 

FRANÇA DE AMORIM, JONAS DA SILVA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO APARECIDO DE 

OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 264728 Nr: 4019-80.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: ALZIRA MONTELLO DA SILVA, ELI MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294947 Nr: 15126-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte exequente 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239318 Nr: 707-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Ferreira de 

Almeida - OAB:9.116-D

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º e 5º, CPC), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão, salientando que caberá ao exequente arcar com os custos da 

inscrição, indicar os dados de identificação do mantenedor do cadastro, 

bem como aqueles necessários para a inscrição.

Ato contínuo, determino a intimação da parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

andamento útil do feito. Em igual prazo deverá a exequente aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326416 Nr: 22772-17.2013.811.0002

 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: JUVENAL ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a 

indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela Telefônica Brasil S/A ao requerente Juvenal Alves 

Barbosa, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento 

(presente data), bem como declarar a inexistência do débito com relação 

ao contrato nº 2118144327.Condeno a parte requerida a pagar as custas 

processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400674 Nr: 11700-62.2015.811.0002

 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: PAULO EDSON RODRIGUES TERTERELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 206/208. Para tanto, expeça-se mandado 

objetivando a citação da parte requerida, salientando desde já que fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a proceder à citação por hora certa, 
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obedecendo rigorosamente a forma prescrita nos arts. 252 e 253, ambos 

do CPC.

 Realizada a citação por hora certa a Sra. Gestora Judiciária deverá 

atender ao disposto no artigo 254, do CPC.

 Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290484 Nr: 10116-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA FRIGOPAM - FRIGORÍFICO 

PORTAL DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - 

OAB:3.031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação de fl. 118/121. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, para em 15 (quinze) dias apresentar os documentos 

imprescindíveis para demonstrar o valor do seu crédito, quais sejam: cópia 

das sentenças/acórdãos trabalhistas, em que foram estipulados os 

honorários sucumbenciais, cálculos elaborados pela Justiça do Trabalho 

com o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência 

(art. 9º, II, da LRF).

Com a juntada dos documentos, renove-se a intimação do administrador 

judicial para se manifestar nos autos, também no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569691 Nr: 3616-33.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, SEVERINO 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GORETTI D. RAPOSO - 

OAB:AL 3.533, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 INTIMAR a parte autora para manifestar nos autos no prazo de 10 

(dez)acerca do solicitado pelo administrador judicial as fls. 17

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433856 Nr: 3335-82.2016.811.0002

 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: ATAILSON ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERÍCIA AGENDADA PARA O DIA 

17/02/2020 ÀS 14H00, NO BALCÃO DESTA SECRETARIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562143 Nr: 21389-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASSMIN MOHAMAD HALLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 

05(CINCO)DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO DE FLS. 53/54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291770 Nr: 11518-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, ODORICA 

MORAES DE OLIVEIRA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473, HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 12.919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:MT 12.909/0, JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:MT 10.372-B

 Certifico que torno sem efeito a Certidão de intimação da parte Autora 

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN, para efetuar o pagamento das 

custas nos Autos n.º 11518-81.2012.811.0002, Código 291770, 

porquanto, o Acordo constante nos Autos, fls. 651/652, devidamente 

homologado em 19/03/2018, fls 695, constou que as custas finais ficariam 

a cargo dos requerentes JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e ODORICA 

MORAES DE OLIVEIRA.

 Certifico, portanto com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, JOSÉ 

AUGUSTO DE OLIVEIRA e ODORICA MORAES DE OLIVEIRA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das Custa e Taxa, nos 

termos da sentença prolatada nos autos (...As custas processuais e 

honorários advocatícios serão suportados na forma pactuada...), – Custa 

– R$ 10.927,75 Taxa - R$ 10.764,65 = totalizando R$ 21.692,40, 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, 31 de janeiro de 2020. Deozita Benedita de Souza 

Campos- Gestora Administrativa Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 576994 Nr: 7824-60.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: WELINGTON ROSA DE ARRUDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA GAMA MARTINS 

- OAB:13.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por Welington Rosa de Arruda 

Pereira, em desfavor de Andorra Administradora de Bens Ltda, já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls. 24 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial, a fim de que este traga aos autos declaração de 

hipossuficiência, bem como o valor de seu crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, nos termos 

do artigo 9°, II, da LRF, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 26, certificou-se que decorreu o prazo “in albis” para o autor 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.
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 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado do autor foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada da declaração de hipossuficiência, bem como da certidão de 

crédito atualizada até a data da decretação da falência, nos termos do 

artigo 9°, II, da LRF.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse do autor em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, 

do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, em face da inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 579603 Nr: 9186-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: ÉLIDA ISABEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUÍS CESAR - 

OAB:MT 4.030, NÚCLEO DE PRATICAS JURÍDICAS - UFMT - OAB:, 

SILVANO MACEDO GALVAO - OAB:MT 4.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/36).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por ÉLIDA ISABEL SILVA, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317460 Nr: 13819-64.2013.811.0002

 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: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FURTADO CHAGAS, JUNIOR 

RIELING CHAGAS, THIAGO RIELING CHAGAS, CLEUSA RIELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO HUMBERTO LEMOS, JOSE PEDROSO 

DE BARROS, RUBERVAL ALEXANDRE DE BARROS, OCUPANTE DO LOTE 

19

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:MT 13.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação à contestação 

de negativa geral, juntada às fls. 91/92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441561 Nr: 7565-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação 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: IVALDIR PAULO MUHL, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4.624/MT, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 INTIMAR a massa falida através de seus procuradores, a manifestar 

acerca do presente incidente de habilitação de crédito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002506-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CALDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de declaração de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Adriana Caldeira em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que no mês 

de outubro/2019 o poste de energia localizado em frente ao seu imóvel 

local onde estava fixado o seu medidor de consumo de energia elétrica 

pegou fogo, razão pela qual os funcionários da requerida compareceram 

no local, para instalar novos medidores de energia a fim de regularizar os 

serviços de fornecimento de energia elétrica. Sustenta que, até o presente 

momento a requerida não realizou a instalação de outro medidor de 

consumo, utilizando-se como parâmetro para calcular o consumo dos 

meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 a média de consumo 

dos meses anteriores ao incêndio. Afirma que, na mesma época passou a 

residir sozinha no imóvel, e não tem condições de arcar com o pagamento 

das referidas faturas, que não condizem com o seu real consumo, razão 

pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a 

requerida promova a instalação do medidor de consumo em seu imóvel 

(UC n.º 6/1109100-6), bem como se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em relação 

às faturas aqui questionadas e demais faturas abusivas emitidas no curso 

da presente demanda. 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. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 
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Julgado em 15/04/2015). Deste modo, no presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a 

plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já 

que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos 

débitos questionados, decorrente das faturas nos valores 

respectivamente de R$ 534,17 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

dezessete centavos), referente ao mês de novembro/2019, R$ 538,50 

(quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao mês 

de dezembro/2019 e, R$ 474,51 (quatrocentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos) referente ao mês de janeiro/2020, colacionadas 

no Id. 28454562 corroborando a narrativa tecida na inicial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na 

medida em que consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do 

débito que entende devido. De qualquer forma, caso a parte autora não 

efetue o pagamento estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento 

de energia, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito 

mais quando a dívida é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a 

medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for 

vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá 

tomar as medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Registro, 

apenas, que diante do deferimento da instalação de novo padrão medidor 

na residência da autora, resta prejudicado o pedido de que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora com referência a eventuais faturas abusivas 

emitidas no decorrer da presente demanda, uma vez que com a instalação 

do relógio medidor passará a receber as faturas adequadas ao seu 

consumo. Posto isso, defiro em parte os pedidos de tutela de urgência, 

formulados na inicial, mediante o depósito judicial correspondente à média 

de consumo que entende como devido dos meses de novembro e 

dezembro/2019 e janeiro/2020, consoante tabela apresentada na inicial. 

Após efetuado o depósito, determino seja a requerida intimada a fim de 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

residência da autora, em relação às faturas questionadas, ou que proceda 

com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, ainda proceda 

com a instalação de aparelho da unidade consumidora 6/1109100-6 na 

residência da autora no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a fim de 

viabilizar a correta apuração do consumo de energia, conforme pugnado 

na inicial. Em caso de descumprimento, fixo multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 

537 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 11:00 

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. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, 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 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000161-09.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por Hugo Leonardo da Silva em desfavor de Raia Drogasil S/A. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 6 de abril de 2020 às 11h30min, 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, 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 

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 
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(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010381-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais 

proposta por José Martins Machado, em desfavor de Sabemi Seguradora 

S.A alegando em síntese, que a requerida se encontra realizando 

descontos em sua folha de pagamento, por débitos que jamais contraiu 

supostamente realizado com a seguradora requerida, desde o mês de 

fevereiro a julho de 2019. Todavia, afirma desconhecer os débitos, razão 

pela qual requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar 

que a requerida suspenda e extinga imediatamente os descontos das 

parcelas mensais realizadas em sua conta, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial (Id. 23496476), a parte autora se 

manifestou no Id. 24322443, atendendo o comando judicial. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão 

do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual 

ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela 

verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se 

aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente caso, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Sendo assim, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar 

através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 22724975, 22724978 e 

22724986, que indica os descontos realizados em sua folha de 

pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. Sobre mais, tratando-se 

de lide que tem por base a inexistência de relação jurídica, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora, em razão do comprometimento de sua verba salarial, 

sobretudo por débitos que entende indevidos. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade das respectivas consignações. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá 

proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o 

exposto, determino seja a requerida intimada a fim de proceder com a 

suspensão dos descontos realizados nos proventos da autora, no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 13 de abril de 2020 às 08h30min, 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, 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 

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. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002395-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (REQUERIDO)

DIOGO COSTA ALCARAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002395-61.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Condomínio Residencial 

Esmeralda em desfavor de Diogo Costa Alcaraz e Patricia Pereira de 

Oliveira Alcaraz. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 9h30min, 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 
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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 

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. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001542-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001542-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA REQUERIDO: INDUSTRIA DE 

DOBRADEIRAS FACHINI LTDA Vistos, etc. Designo audiência para 

inquirição da testemunha Márcia Porfirio do Vale e Manoel Santana da 

Silva arrolada pelo requerido para o dia 14/04/2020 às 15h00min. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019723-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação anulatória de cobranças c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Durvalina Alves de Almeida em desfavor de Energisa Mato 

Grosso, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré através 

da unidade consumidora UC nº 6/2115988-4 e que recebeu cobrança no 

valor de R$ 2.588,15 (dois mil reais, quinhentos e oitenta e oito reais e 

quinze centavos), emitida após constatação de supostas irregularidades 

apontada durante realização de inspeção técnica em sua unidade 

consumidora, do qual discorda, bem como recebeu cobranças referentes 

aos meses de agosto e dezembro de 2019 sem descrição dos serviços 

utilizados, nem mesmo quais foram os motivos que deram origem a essas 

cobranças. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré que suspenda a cobrança dos débitos, bem como 

restabeleça o fornecimento do serviço na residência da autora, e que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

respectiva unidade consumidora. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora 

frente à concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos 

sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente 

no seu estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como 

consumidora. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual inverto o ônus da prova. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem do débito questionado, decorrente da fatura questionada no valor 

respectivamente R$ 2.588,15 (dois mil reais, quinhentos e oitenta e oito 

reais e quinze centavos), referente à suposta recuperação de consumo, e 

as faturas referentes aos meses de agosto/2019 e dezembro/2019 no 

valor de R$ 687,60 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta 

centavos), R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitante e dois centavos), R$ 

2.588,15 (dois mil reais, quinhentos e oitenta e oito reais e quinze 

centavos) e R$ 544,23 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e três 

centavos), colacionadas nos Id. 27258533, 27258534, 27258535 e 

27258536, corroborando a narrativa tecida na inicial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos de valores de consumo 

não faturado, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária 

requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do 

fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor 

realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia 

é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do débito que 

entende devido. De qualquer forma, caso a parte autora não efetue o 

pagamento estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de 

energia, bem este essencial para à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito 

mais quando a dívida é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a 
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medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for 

vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá 

tomar as medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Posto 

isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que 

determino seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC 

nº 6/2115988-4) em relação às faturas questionadas, ou que proceda com 

o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, no que couber a cobrança das faturas, sub judice, consoante 

requerido na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 30 de março de 2020 às 08h00min, 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, 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 

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. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015634-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY ESTRUQUEL MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de declaração de indébito c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Emilly Estruquel Moraes em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, afirmando que é usuária dos 

serviços prestados pela ré através da unidade consumidora UC nº 

6/1589654-1 e que recebeu cobrança emitida pela mesma, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a ré que suspenda a 

cobrança do débito no valor de R$ 1.256,34 (mil, duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos) e reestabeleça o fornecimento do 

serviço na residência da autora. É a síntese do necessário. Decido. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a autora 

os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da autora frente à 

concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos sobre o 

serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente no seu 

estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como consumidora. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem do débito questionado, decorrente da fatura questionada no valor 

respectivamente de R$ 1.256,34 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e quatro centavos), referente à suposta recuperação de consumo, e 

a fatura referente ao mês de novembro/2019 no valor de R$ 1.042,04 (um 

mil quarenta e dois reais e quatro centavos), colacionada no Id. 25319454, 

corroborando a narrativa tecida na inicial. Destarte, considerando a 

discussão dos referidos débitos de valores de consumo não faturado, 

entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar 

para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de 

energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho 

que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança 

das faturas persistam, na medida em que consiste em uma forma de levar 

a autora ao pagamento do débito que entende devido. De qualquer forma, 

caso a parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a eventual 

suspensão do fornecimento de energia, bem este essencial para à vida, à 

saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana, cujo 

fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada 

em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada 

prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/1589654-1) 

em relação à cobrança questionada, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber 

a cobrança da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

27 de março de 2020 às 11:00 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 
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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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, 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 

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. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JOACI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de declaração de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Beatriz Joaci da Silva em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que no mês 

de janeiro/2019 a concessionária ao realizar a troca dos relógios na rua 

onde reside a autora, constatou que a unidade consumidora da sua 

residência estava desligada no sistema da requerida, razão pela qual os 

funcionários da ré realizaram uma ligação direta do poste para residência 

da autora. Sustenta que, buscou no dia seguinte a concessionaria para 

que fosse instalado um novo medidor, entretanto até o presente momento 

a requerida não realizou a instalação de outro medidor de consumo, 

utilizando-se como parâmetro para calcular o consumo dos meses de 

janeiro/2019 até agosto/2019, a média dos três maiores de consumo do 

ano de 2018. Afirma que, não tem condições de arcar com o pagamento 

das referidas faturas, que não condizem com o seu real consumo, razão 

pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a 

requerida promova a instalação do medidor de consumo em seu imóvel 

(UC n.º 6/1066208-8), bem como se abstenha de incluir o nome da autora 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em relação 

às faturas aqui questionadas e demais faturas abusivas emitidas no curso 

da presente demanda. 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. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Deste modo, no presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a 

plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já 

que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos 

débitos questionados, decorrente das faturas nos valores 

respectivamente de R$ 708,92 (setecentos e oito reais e noventa e dois 

centavos) e R$ 417,60 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta 

centavos), referente ao consumo recuperado dos meses de janeiro/2019 

a agosto/2019, colacionadas no Id. 28599989 corroborando a narrativa 

tecida na inicial. Destarte, considerando a discussão dos referidos 

débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária 

requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do 

fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor 

realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia 

é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do débito que 

entende devido. De qualquer forma, caso a parte autora não efetue o 

pagamento estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de 

energia, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito 

mais quando a dívida é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a 

medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for 

vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá 

tomar as medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Registro, 

apenas, que diante do deferimento da instalação de novo padrão medidor 

na residência da autora, resta prejudicado o pedido de que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora com referência a eventuais faturas abusivas 

emitidas no decorrer da presente demanda, uma vez que com a instalação 

do relógio medidor passará a receber as faturas adequadas ao seu 

consumo. Posto isso, defiro em parte os pedidos de tutela de urgência, 

formulados na inicial, mediante o depósito judicial correspondente à média 

de consumo que entende como devido dos meses de janeiro até 

agosto/2019 e janeiro/2020, consoante tabela apresentada na inicial. Após 

efetuado o depósito, determino seja a requerida intimada a fim de que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência 

da autora, em relação às faturas questionadas, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, ainda proceda com a 

instalação de aparelho da unidade consumidora 6/1066208-8 na 

residência da autora no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a fim de 

viabilizar a correta apuração do consumo de energia, conforme pugnado 

na inicial. Em caso de descumprimento, fixo multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 

537 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 
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designo audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 

09h30min, 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, 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 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de declaração de indébito c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Emilly Estruquel Moraes em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, afirmando que é usuária dos 

serviços prestados pela ré através da unidade consumidora UC nº 

6/1589654-1 e que recebeu cobrança emitida pela mesma, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a ré que suspenda a 

cobrança do débito no valor de R$ 1.256,34 (mil, duzentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos) e reestabeleça o fornecimento do 

serviço na residência da autora. É a síntese do necessário. Decido. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a autora 

os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da autora frente à 

concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos sobre o 

serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente no seu 

estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como consumidora. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem do débito questionado, decorrente da fatura questionada no valor 

respectivamente de R$ 1.256,34 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e quatro centavos), referente à suposta recuperação de consumo, e 

a fatura referente ao mês de novembro/2019 no valor de R$ 1.042,04 (um 

mil quarenta e dois reais e quatro centavos), colacionada no Id. 25319454, 

corroborando a narrativa tecida na inicial. Destarte, considerando a 

discussão dos referidos débitos de valores de consumo não faturado, 

entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar 

para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de 

energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho 

que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança 

das faturas persistam, na medida em que consiste em uma forma de levar 

a autora ao pagamento do débito que entende devido. De qualquer forma, 

caso a parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a eventual 

suspensão do fornecimento de energia, bem este essencial para à vida, à 

saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana, cujo 

fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada 

em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada 

prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/1589654-1) 

em relação à cobrança questionada, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber 

a cobrança da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

27 de março de 2020 às 11:00 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. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, 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 
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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 

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. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019062-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CONTTI NABARRETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019062-59.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico as parte requerida. Ademais, 

nota-se que o requerente se qualifica como empresário e requer pelos 

benefícios da justiça gratuita, contudo não comprova sua hipossuficiência 

financeira. Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, caso possuam; 2. Trazer aos autos comprovação 

da sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 

290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o necessário. Após, façam os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018397-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO (AUTOR(A))

ADRIANA ROSA MEIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDA SOARES FINO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018397-43.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. No mais, 

observa-se que a parte autora, identificou os confinantes, contudo deixou 

de indicar a qualificação e o endereço destes. Assim sendo, intime-se a 

parte requerente para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. 1) Informar seu endereço e 

endereço eletrônico das partes, o que se não for possível também deverá 

ser informado. 2) Individualizar, tanto quanto possível, todos os 

confinantes do imóvel objeto do litígio e precise os seus endereços, a fim 

de que também sejam citados da presente ação (art. 246, §3º, CPC). 

Concedo, à parte requerente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 

e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018991-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA GARCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018991-57.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou sua profissão e nem o endereço eletrônico das partes. 

Ainda, a parte autora requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

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

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar o endereço eletrônico das partes. 2. Informar sua profissão. 3. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019252-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BALBINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P L R DA SILVA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019252-22.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, não foi 

determinado o valor do pedido de indenização por danos morais, o que na 

vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, devendo o autor 

na sua petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento 

pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor 

formular pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento 

mínimo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, caso possuam. 2. Informar o valor pretendido a 

título de dano moral, atualizar o valor atribuído à causa, e promover o 

recolhimento das custas judiciais remanescentes se for o caso, sob pena 

de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LABYES DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE TOEDTER OAB - PR42420 (ADVOGADO(A))

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAC DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000393-21.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001814-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001814-46.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou sua profissão e nem os endereços eletrônicos das 

partes. Ainda, a parte autora requer os benefícios da justiça gratuita, 

contudo não apresentou a declaração de hipossuficiência e nem informou 

à sua profissão, desta forma não é possível constatar a existência dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Todavia, a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessitada possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do CPC. 

Desse modo, deverá a parte autora demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar o endereço 

eletrônico das partes, caso possuam; 2. Informar sua profissão; 3. Juntar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto; 4. Comprovar 

sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do 

CPC, c/c 456, §1º, da CNGC) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001972-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO MORAES (AUTOR(A))

RAUL FERNANDES MORAES (AUTOR)

ISABEL MARIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A pretensão de exibição de documentos 

somente é cabível na hipótese de já haver demanda proposta, caso 

contrário à medida aplicável à espécie é a produção antecipada de 

provas, com base no art. 381 do CPC. Nesse sentido, leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier et al.[1]: Para exibição de documento ou coisa que 

se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o 

incidente de exibição de documento ou coisa regulado nos arts. 396 a 400 

do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não 

haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma, com 

fundamento no art. 381 do NCPC. Na hipótese, verifico não haver outra 

ação proposta o que justificaria a pretensão, bem como o pedido nos 

termos requeridos, se trata na verdade de matéria atinente à defesa, e 

não a pretensão de exibição de documentos. Nesse esteio, determino 

venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a pretensão 

inicial ao rito processual que lhe é próprio, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo – 1. ed. – 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.680.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016191-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta 

de pagamento e rescisão contratual c/c pedido de tutela de urgência 

proposta por Várzea Grande Investimentos e Participações em desfavor 

de M. Sabatini Filho & Cia. LTDA ME, alegando em síntese, que firmou 

contrato de locação de imóvel com a requerida em 17/11/2015, estando a 

ré inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos desde o mês 

de setembro/2015, deixando, assim, de cumprir com sua obrigação 

contratual. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

rescindir o contrato de locação e determinar que a requerida desocupe o 

imóvel. É a síntese do necessário. Decido. A Lei n°. 8.245/91 prevê a 

desocupação liminar de imóvel, na ação de despejo, desde que se 

enquadre em alguma das situações previstas nos incisos do parágrafo 1º, 

do art. 59. No caso dos autos, observa-se tratar da hipótese contida no 

inciso IX, § 1º do artigo 59. De se constatar, portanto, que a desocupação 

liminar de imóvel locado poderá ser concedida, no caso de falta de 

pagamento, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: a) a falta de pagamento, no vencimento, dos aluguéis e 

encargos da locação; b) não estar o contrato de locação garantido por 

umas das modalidades de garantia do artigo 37 da Lei do Inquilinato 

(fiança, caução, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas 

de fundo de investimento); c) oferecimento de caução equivalente a 3 

(três) meses de aluguel. Logo se vê que a parte autora não cumpriu todas 

as condições necessárias ao deferimento da medida liminar postulada. 

Isso porque o contrato de locação que instrumentaliza os autos é 

garantido por fiança (“cláusula oitava” – Id. 25551281), configurando, por 

si só, impeditivo legal para o deferimento da liminar, à luz do art. 59, § 1º, 

inc. IX c/c art. 37, inc. II, ambos da Lei 8.245/91. Tal entendimento tem por 

fundamento o previsto no art. 39 da Lei de locação (Lei 8.245/91), 

segundo o qual “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das 

garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda 

que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”, o 
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que corrobora a manutenção da fiança. A propósito, a jurisprudência de 

Egrégios Tribunais de Justiça pátrios, dentre os quais, o do nosso Estado: 

“AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO 

LIMINAR DE DESPEJO - LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL 

GARANTIDO POR FIANÇA - NÃO PREENCHIDO O REQUISTO PARA O 

DESPEJO LIMINAR (ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/91) - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O não preenchimento de qualquer 

das hipóteses previstas no art. 59 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) 

obsta a ordem de despejo vindicada em caráter liminar.” (TJMT, AI 

22072/2013, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª Câmara Cível, j. 

17/07/2013, DJe 23/07/2013). “AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Restando demonstrado nos autos 

que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por 

fiança (artigo 37, II, da Lei 8.245/91) inviável o deferimento da medida 

liminar de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991). NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.” (TJRS, AI 70055014708, 

Rel. Des. ERGIO ROQUE MENINE, 16ª Câmara Cível, j. 27/06/2013). 

“LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - 

CONCESSÃO DE LIMINAR - ART. 59, § 1º DA LEI 8.245/91 - EXISTÊNCIA 

DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações 

de despejo por falta de pagamento, a liminar somente será deferida se o 

contrato estiver desprovido de garantia. A antecipação de tutela prevista 

no art. 273 do CPC somente poderá ser deferida quando não houver 

previsão da hipótese no art. 59, §1°, da Lei do Inquilinato, e atendidos 

todos os requisitos para sua concessão.” (TJMG, AI 

1.0024.11.188537-2/001 Rel. Des. NICOLAU MASSELLI, 13ª Câmara Cível, 

j. 03/11/2011, DJ 10/11/2011). Por fim, é certo que a rescisão de contrato 

é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, 

a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando 

tem por fundamento suposto inadimplemento contratual. Posto isso, 

INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora 

na inicial e, determino a citação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a ação na parte que lhe toca (art. 62, I, Lei n.º 8.245/91), 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 

344, CPC/2015). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002797-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002797-45.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Código de Processo Civil é obrigatório, o 

autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do 

CPC, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”. No mais, constata-se que a 

parte impugnante não juntou os emolumentos judiciais iniciais. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): 1. Informar os endereços eletrônicos das 

partes, o que se não for possível também deverá ser informado; 2. Corrigir 

o valor atribuído à causa; 3. Comprovar o recolhimento das custas de 

distribuição da presente impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento 

nº 11/2018 - CGJ); Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003177-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003177-68.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MUNICIPIO DE CÁCERES REQUERIDO: JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA 

Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória para cumprimento de mandado 

expedido em ação que figura como parte o Município de Cáceres/MT. De 

tal modo, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, outorgando 

competências às demais varas para o processamento de Cartas 

Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este juízo 

carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma 

das Varas de Fazenda Publica desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002829-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002829-50.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante atribuiu ao 

valor da causa à importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor 

não corresponde a real pretensão e, considerando que o valor da causa é 

matéria de ordem pública, o que na vigência do Código de Processo Civil é 

obrigatório, o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do 

pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do CPC, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, inclusive 

a fundada em dano moral, o valor pretendido”. No mais, constata-se que a 

parte impugnante não juntou os emolumentos judiciais iniciais. Ante o 

exposto, intime-se a parte impugnante para emendar a inicial, 

providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Corrigir o valor atribuído à 

causa; 2. Comprovar o recolhimento das custas de distribuição da 

presente impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - 
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CGJ); Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002804-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002804-37.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Código de Processo Civil é obrigatório, o 

autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do 

CPC, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”. No mais, constata-se que a 

parte impugnante não juntou os emolumentos judiciais iniciais. Ante o 

exposto, intime-se a parte impugnante para emendar a inicial, 

providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado; 2. Corrigir o valor atribuído à causa; 3. Comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da presente impugnação (item 02 

da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - CGJ); Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002809-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPUGNADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002809-59.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Código de Processo Civil é obrigatório, o 

autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do 

CPC, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”. No mais, constata-se que a 

parte impugnante não juntou os emolumentos judiciais iniciais. Ante o 

exposto, intime-se a parte impugnante para emendar a inicial, 

providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado; 2. Corrigir o valor atribuído à causa; 3. Comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da presente impugnação (item 02 

da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - CGJ); Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002813-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002813-96.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico da parte impugnada. Ademais, 

verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Código de Processo Civil é obrigatório, o 

autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do 

CPC, in verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”. No mais, constata-se que a 

parte impugnante não juntou os emolumentos judiciais iniciais. Ante o 

exposto, intime-se a parte impugnante para emendar a inicial, 

providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Informar o endereço eletrônico 

da parte impugnada, o que se não for possível também deverá ser 

informado; 2. Corrigir o valor atribuído à causa; 3. Comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição da presente impugnação (item 02 

da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - CGJ); Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007810-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença c/c 

pedido de exibição de documentos proposta por Odilson Lemes de Souza 

em desfavor de Ympactus Comercial S/A, alegando que foi proferida 

sentença em ação civil pública para proteger interesses individuais e 

homogêneos, que culminou na condenação da requerida à devolução de 

todos os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e a título 

de kit contendo VOIP99 Telexfree aos Partners e Divulgadores, restando à 

possibilidade de execução provisória do montante devido após a 

liquidação pelo procedimento comum. Salienta que adquiriu contas pelo 

valor total de R$ 3.078,00 (três mil setenta e oito reais) e não recuperou 

nenhum dinheiro investido. Assim, postula pelo recebimento do valor 

atualizado além de exibição de documentos. Determinada a emenda da 

inicial no Id. 10374107, tendo a parte autora agravado da referida decisão 

conforme Id. 10785582, que restou não conhecido pelo Tribunal de Justiça 

(Id. 12376342). Em seguida a parte autora, apresentou manifestação no Id. 

14844428. Após, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora 

não atendeu satisfatoriamente a determinação de emenda da inicial, na 

medida em que descurou de trazer aos autos elementos que demonstrem 

o vínculo existente com a parte requerida, a justificar a propositura da 

presente demanda. Com efeito, aportou aos autos apenas documentos 

pessoais, contrato de adesão, cópia da sentença proferida nos autos da 

ação civil pública, e um suposto comprovante de pagamento realizado 

para a empresa requerida em valor diverso do informado investimento, 

mesmo após a determinação de emenda para que comprovasse requisitos 

mínimos do vínculo existente entre as partes, limitou-se a manifestar a 

necessidade de deferimento da inversão do ônus da prova para que a 

parte ré junte tais documentos aos autos. Nessa toada, saliento ser 

imprescindível que o juízo possa vislumbrar, de início, a existência do 

vínculo entre a pretensão deduzida em juízo e as partes da ação. Da 

análise da sentença prolatada nos autos da ação civil pública, verifico que 

os efeitos da condenação, conforme subitens elencados no item “B”, 

somente terão aplicabilidade àqueles que demonstrarem a condição de 

Partners e Divulgadores AdCentral e AdCentral Family. Todavia, a parte 

autora não demonstrou sua condição de Partner ou Divulgador, 

considerando que não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de 

evidenciar sua inserção em umas das modalidades mencionadas no 

subitem “B1” e seguintes da parte dispositiva da sentença. Saliento que a 

simples formulação de pedido de exibição de documentos não é suficiente 

para salvaguardar sua pretensão, na medida em que necessária à 

demonstração de vínculo mínimo de relação jurídica entre as partes, o que 

não restou comprovado no presente caso. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. JUSTÇA GRATUITA. PAGAMENTO DO PREPARO. ATOS 

INCOMPATÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DA 

AUTORA. PROCESSO EXTINTO. POSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA 

CASSADA.(...) II - Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, 

caberia à autora mínima comprovação de seu vinculo com a ré a respaldar 

sua figuração do polo ativo da lide. III - Conquanto a legitimidade ativa deva 

ser evidente desde o ajuizamento, o vício no caso em apreço se revela 

sanável, haja vista que pendente a juntada de documentação que revele a 

condição do autor de divulgador da ré, de modo que ele detém a 

possibilidade de emendar a peça e comprovar sua legitimidade. (TJMG - 

AC 10352160032277001 MG, 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator João Cancio, 

Data de Julgamento 6 de Dezembro de 2016). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM 

DEBEATUR" - TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO 

POR ARTIGOS - POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de 

exibição de documento formulado em sede de liquidação de sentença 

proferida em ação coletiva se outros elementos dos autos demonstram a 

existência de relação jurídica entre as partes. 2. A sentença de 

procedência na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos 

depende, em regra, de liquidação para apuração do "quantum debeatur" e 

aferição da titularidade do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, 

para determinar o valor da condenação, será cabível a liquidação por 

artigos, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 

(TJMG - AC 10352160002668001 MG, 9ª CÂMARA CÍVEL, Relator José 

Arthur Filho, Julgamento 11 de Novembro de 2016) . Ademais, indene de 

dúvidas que os documentos solicitados quando oportunizada a emenda da 

inicial são sobremaneira necessários para análise do pedido inicial, e 

ausentes prejudicam a realização da liquidação vindicada, pois o autor se 

limita a afirmar os valores supostamente gastos, sem alicerçar em 

elemento probatório mínimo. Sobre o tema, a jurisprudência: PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILITAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC - APL 

07041415820168010001, Segunda Câmara Cível, Desª. Waldirene 

Cordeiro, Julgamento 21 de Outubro de 2016). Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. Às 

providencias necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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GABRIELA BARBOSA GOUVEA (AUTOR(A))
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PROCESSO N. 

1003183-75.2020.8.11.0002. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - 

INAUDITA ALTERA PARTE. REQUERENTE: FELIPE GOUVEA, representado 

por sua genitora GABRIELA BARBOSA GOUVEA. REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO. Vistos em plantão. Inicialmente, defiro os benefícios 

da gratuidade de justiça, conforme postulado na exordial. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE interposta por 

FELIPE GOUVEA, representado por sua genitora GABRIELA BARBOSA 

GOUVEA, em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese, que o 

requerente, atualmente com 5 anos de idade, portador de Paralisia 

Cerebral, decorrente de prematuridade de 34 semanas com infecção 

pós-natal que progrediu para sepses com internação em UTI neonatal 

durante um mês. Aduz que devido à paralisia cerebral e todas as 

complicações pós-natal, Felipe evoluiu com atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor grave, espasticidade generalizada e déficit cognitivo. 

Tetraparesia espástica, sem tônus cervical e com dificuldade de 

mobilização de tronco e de membros, com CID: G80, F71, G40. Afirma que 

após complicações em sua saúde o autor permaneceu internado em UTI 

pediátrica por 41 dias no final de 2019, ocasião em que foi submetido a 

uma gastrostomia e uma traqueostomia, sendo que no dia 31 de janeiro de 

2020, apresentando novas complicações o autor foi hospitalizado 

novamente no hospital e maternidade Santa Rita na cidade de Alta 
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Floresta/MT, e diagnosticado com infecção por Pseudomonas, 

necessitando ser transferido para um LEITO EM UTI PEDIÁTRICA e 

REMOÇÃO EM UTI AÉRA COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Esclarece que 

apesar do autor estar hospitalizado em hospital particular, sua família não 

possui condições de transferi-lo para uma UTI, devido ao alto custo do 

tratamento, sendo este fundamental para sua recuperação, correndo o 

risco de vir a óbito caso não seja viabilizado o leito em UTI PEDIÁTRICA e 

sua transferência em UTI aérea. Ao final pede o deferimento da Tutela de 

Urgência e no mérito a procedência do pedido (ID. 28734557). É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados (ID. 

28734581 e ID. 28734583), de fato a parte Autora comprovou que 

necessita da continuidade de tratamento junto a Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, conforme pedido médico. Deste modo, encontra-se 

comprovada a necessidade e urgência da continuidade do tratamento em 

UTI Pediátrica, estão presentes, portanto, os requisitos para o deferimento 

da tutela de urgência postulada. Ante o exposto, defiro, a tutela de 

urgência antecipada determinando ao Requerido que realize o custeio do 

tratamento do autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para 

tratamento intensivo pediátrico, em hospital público ou particular 

conveniado que possa suportar a gravidade do seu quadro, conforme 

prescrição médica, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, tendo-se 

como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o 

paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a 

utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte 

Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Demandada, com preliminares ou defesa indireta 

(art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. 

Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Por envolver interesse de criança, dê-se vistas ao 

Ministério Público. Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da 

inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por 

constante ausência em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica 

desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 

a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de 

Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão 

como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

urgência. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito - 

Plantonista ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO (Domingo - dia 

02.02.2020, 22:30hs) PROCESSO N. 1003197-59.2020.8.11.0002. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUERENTE: NOLMA RODIGUES, neste ato representada por 

seus filhos SANLENNY CURADO e SANMARTIN CURADO. REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Vistos 

em plantão. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

conforme postulado na exordial. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta 

por NOLMA RODIGUES, neste ato representada por seus filhos 

SANLENNY CURADO e SANMARTIN CURADO, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando em síntese, que a Requerente, atualmente com 

65 anos de idade e com história prévia de Hipertensão Arterial Sistêmica, 

sofreu mal súbito e deu entrada no Pronto Socorro do Município de Várzea 

Grande no dia 01.02.2020 com quadro de Hemiplagia a Esquerda, 

evoluindo com Rebaixamento do Nível de Consciência associado a 

Anisocordia, tendo sido Intubada atualmente com IOT+VM, CID 41.8, 

encontra-se em estado grave e necessita com urgência de internação em 

UNIDADE INTENSIVA (UTI), vez que corre risco iminente de morte. Aduz 

que apesar da necessidade urgente de internação, devidamente atestada 

pelos médicos que antederam a autora, o fato é que apesar das missivas 

dos filhos ora representantes, o Município de Várzea Grande e nem o 

Estado de Mato Grosso conseguiram garantir a sua internação na UTI com 

a urgência que o quadro requer, estando a Requerente correndo iminente 

risco de morte em face da alegada incapacidade das Administrações 

Públicas Municipal. Afirma que a paciente não mais pode esperar, pois 

caso não seja encaminhada à uma UTI, não terá chance alguma de 

sobrevivência, correndo o risco iminente de morrer à míngua, esperando 

por um tratamento médico hospitalar minimamente eficiente. Ao final pede o 

deferimento da Tutela de Urgência e no mérito a procedência do pedido 

(ID. 28738964). É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da 

Constituição Federal). No caso em exame, de acordo com os documentos 

clínicos acostados (ID. 28738966), de fato a parte Autora comprovou que 

a paciente (NOLMA RODIGUES) necessita de transferência para Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido médico. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

internação em UTI, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, eis 

que presentes seus requisitos autorizadores. Ante o exposto, defiro, em 

parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o Requerido 

realize a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva 

– UTI (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da 

patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de 

transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se a 

Secretaria de Saúde, ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a 

presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias 

adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 

justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote 

Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se os Requeridos para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que 

a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestações, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso os Requeridos silenciem-se, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito - Plantonista ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012540-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DEMETRIO BAGNO FERREIRA OAB - SP425598 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012540-74.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DELITA VALERIA KOELZER 

KROMBAUER REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos, Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento dos medicamentos 

Adalimumabe 40mg, em favor do paciente Delita Valéria Koelzer 

Krombauer, diante do diagnóstico de Colite Ulcerativa. Quanto ao pedido 

antecipatório, importante destacar que nos Enunciados da III Jornada de 

Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram 

estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: Recomenda-se a 

parte Autora da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do 

atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 

- A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com 

base em medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde 

que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “A retocolite 

ulcerativa é uma doença idiopática caracterizada por episódios 

recorrentes de inflamação que acomete predominantemente a camada 

mucosa do cólon (...). O SUS disponibiliza o tratamento medicamentoso da 

referida patologia através do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutico 

(PCDT) de Retocolite Ulcerativa, contemplando: Sulfassalazina, 

Mesalazina, Hidrocortisona, Prednisona, Azatioprina, 6-Mercaptopurina, 

Ciclosporina. Porém o Adalimumabe não faz parte do protocolo para tratar 

esta doença.”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 

8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz não 

pode conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração 

Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de 

fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos 

com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. 

Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa médica atestando 

que a Parte Autora já utilizou outras medicações asseguradas no SUS 

para sua patologia, as quais são: Sulfassalazina, Hidrocortisona, 

Azatioprina, Mercaptopurina e Ciclosporina. Assim, postergo a análise da 

tutela e determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e 

art. 321, ambos do CPC), pela juntada da justificativa médica atualizada 

acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para a 

prescrição do medicamento Adalimumabe 40mg em detrimento dos demais 

medicamentos dispensados pelo SUS para a patolodia da autora, devendo 

esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação 

é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção por um dos 

medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o 

receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 

do CNJ). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a 

imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020267-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1020267-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOÃO LEANDRO 

FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAÚDE Vistos, Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento de cateterismo cardíaco ante a necessidade 

de salvar a vida da parte Requerente. Relatados, decido. A concessão da 

tutela liminar, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste 

evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na 

sua concessão (art. 300, CPC). É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No 

caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Autora comprovou que necessita da realização de 

ANGIOPLASTIA, com urgência. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizado o referido procedimento. Estão 

presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Frisa-se, 

ainda, há regulação do procedimento e há urgência na realização do 

procedimento devido ao risco do paciente padecer em decorrência da 

piora do quadro clínico, e que em outras demandas semelhantes não 

houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente 

disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede privada de 

saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor 

necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, defiro, 

em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, em rede privada, e, se necessário, de internação 

em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o 

SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a 

proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, 

no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Determino a empresa Sonicardio & Vascular apresentar o 

custo do procedimento necessário para o restabelecimento da saúde do 

paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites do custo 

apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o procedimento, 

devendo entrar em contato com o paciente, cientificando-o da data, 

horário e local. Facultando ao ente público, em exíguo prazo, a realização 

de perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de 

necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou 

impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. Apresentado o custo 

do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida fazer o depósito 

judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via 

sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto 

aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde 

de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste 

Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o 

levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 
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contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FIDELIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000653-98.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JOELMA FIDELIS DE OLIVEIRA 

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. 

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer para tratamento de 

saúde, visando a realização de cirurgia de supra-intercondiliana de úmero 

e ulna esquerda. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “Conforme prova 

documental acostada aos autos, conclui-se que: 1. Quanto à doença 

alegada: Possível fratura supra-intercondiliana de úmero e ulna esquerda, 

não comprovada por exames. 2. Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: há a necessidade de cirurgia 3. Quanto à urgência do 

procedimento: Possivelmente trata-se de um caso urgente. O hospital em 

que a paciente encontra-se internada é habilitado para realização do 

procedimento e conta com equipe capacitada”. Aliada às informações do 

NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte 

Autora comprovou que necessita da realização de cirurgia 

supra-intercondiliana de úmero e ulna esquerda, conforme receituário 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de 

urgência, para que o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a inclusão da Requerente Joelma Fidelis de Oliveira na Central 

de Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme 

indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 

20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da 

patologia que a acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). 

Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da 

intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência 

em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a 

citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCIO LANA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001107-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUIS MARCIO LANA MARQUES 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Ratifico a 

decisão de tutela de urgência de ID 28045419, para determinar a imediata 

realização do procedimento cardíaco de “Implante Trancateter de Prótese 

Biológica Valvar Aórtica (TAVI)” no paciente Luis Márcio Lana Marques, 

em rede privada, e, se necessário, de internação em leito e UTI que seja 

por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de 

profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na 

admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Determino que as empresas Sonicardio & Vascular e LACIC – Lab. De 

Hemod. e Card. Interv. Do Centro-Oeste Ltda apresentem o custo do 

procedimento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, 

cujo valor do procedimento deve observar os limites do custo apresentado 

em Juízo, bem como agendar e realizar o procedimento, devendo entrar 

em contato com o paciente, cientificando-o da data, horário e local. 

Registro que a empresa que apresentar orçamento de menor valor será 

resignada para a realização do procedimento. Facultando ao ente público, 

em exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para 

demonstrar a ausência de necessidade do tratamento/procedimento 

solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo 

hábil. Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte 

Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo 

ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o 

custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 

04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste Juízo incorrer em 

improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do 

prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação. 

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 
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Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-53.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BORTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000536-53.2019.8.11.0096. REQUERENTE: SERGIO BORTOLIN 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA SANTA HELENA Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à 

parte Autora. Anote-se. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer 

para tratamento de saúde, visando a realização de cirurgia de prótese 

total de quadril. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “1. Quanto à 

doença alegada: paciente com coxartrose bilateral. 2. Quanto à 

necessidade do procedimento solicitado: Há a necessidade do 

procedimento. 3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso 

crônico, progressivo e degenerativo. Não foram encontrados nos autos 

algo que indique urgência” Aliada às informações do NAT, constato dos 

documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que 

necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Por fim, vale ressaltar que, em que pese não se 

negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de 

pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à 

mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade. Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o os Requeridos 

providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do 

Requerente Sérgio Bortolin na Central de Regulação para realização do 

procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá 

ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da 

rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Sem 

prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020403-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE RUIZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020403-23.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA CLEONICE RUIZ DO 

NASCIMENTO RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Versam os autos sobre fornecimento da ajuda de custo para tratamento 

fora de domicílio (TFD) – locomoção para Barretos/SP e ajuda de custo a 

paciente oncológico. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do 

caso, que consignou: “O TFD – Tratamento fora de domicílio é julgado 

pertinente e adequado quando o município e/ou Estado NÃO dispõe de 

tratamento adequado para o caso em questão. No caso em apreço tal 

condição inexiste, portanto não há justificativa para dispêndio dos 

recursos da saúde, que já são escassos, para se providenciar tratamento 

que é disponível na rede SUS do estado, com toda a qualidade e onde 

centenas de usuários assim já o fazem. Portanto, verificamos que não há 

pertinência da solicitação pleiteada pela Requerente, pela falta de 

justificativa técnica e legal para tal. Sugerimos que a mesma dê 

continuidade ao seu tratamento oncológico em Cuiabá no serviço 

especializado, após a devida regulação pela Central de Regulação do 

SUS”. Pois bem. O TFD - Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento 

legal que busca garantir, mediante o custeio público de transporte e diárias 

para alimentação e pernoite, inclusive de acompanhante, a prestação de 

serviços médico-hospitalares aos portadores de enfermidades que, por 

carência de meios técnicos no município em que residem, possam receber 

tratamento adequado em localidade diversa, sendo regulado no âmbito do 

Sistema Único de Saúde SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à 

Saúde - SAS 055/99, estabelecendo as regras para concessão desse 

benefício. O § 1º do artigo 1º da Portaria SAS 55/1999 estabelece que “o 

pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será 

permitido quando esgotados os meios de tratamento no próprio município”. 

Observo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de 

tratamento disponibilizados neste Estado e da maior eficácia e adequação 

do tratamento pretendido para a resolução do problema. In casu, paciente 

em tratamento de quimioterapia no Hospital de Amor Barretos, em 

acompanhamento desde 20/05/2019 por mera liberalidade. Não foi 

demonstrada a recusa do Estado requerido ao atendimento da Autora, ou 

seja, não foram esgotados os meios de tratamento na cidade de Cuiabá e 

demais hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para tal em âmbito 

estadual. Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do 

Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem 

ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que 

regulamentam essa natureza de assistência. Desta forma, por não 

estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, 

deixo de acolher a medida perseguida em caráter emergencial. Ressalto, 

entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as 

providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito 

do demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 

311 do CPC. Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença 

dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela 

provisória de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Cite(m)-se a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 
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exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo 

carta precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002859-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002859-85.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO 

DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Vistos, Em face da 

informação/constatação do descumprimento da medida liminar concebida 

em favor da parte autora, determino a imediata internação do paciente em 

leito privado de Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Geral de 

Cuiabá. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de internação fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012081-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MATEUS CASTANHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012081-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: THALES MATEUS CASTANHO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA Vistos, Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Versam os autos sobre fornecimento dos 

medicamentos Levetiracetam e Lacosamina, diante do diagnóstico de 

epilepsia de difícil controle. Quanto ao pedido antecipatório, importante 

destacar que nos Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde promovida 

pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, as 

seguintes diretrizes: Recomenda-se a parte Autora da ação, a busca 

preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do 

tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada 

por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, 

sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 

Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação 

Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso 

autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 

fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de 

evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o 

fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, 

sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde 

– SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, 

alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando 

aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não 

comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente 

dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública 

ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “Lacosamida: Tem 

Registro Valido no Brasil para Epilepsia Não controlada. Não consta nos 

autos se o autor uso dos fármacos preconizados no SUS. NÃO é 

assegurado pelo SUS. Conforme o parecer da CONITEC, o SUS dispõe de 

medicações para o tratamento de Epilepsia conforme Protocolo de 

Diretrises Terapeuticas do Ministerio da Saúde, onde contempla os 

seguintes fármacos A Levetiracetam foi incorporada recentemente no 

SUS sob Gestão do Ministerio da Saúde, a Farmacia do componente 

especializado esta cadastrando os pacientes para receber o fármaco”. 

Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz não pode conceder 

provimento jurisdicional que vincule a Administração Pública ao 

fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de fabricação, se 

existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos com o mesmo 

perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. Por outro 

lado, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente para a 

prescrição direta dos medicamentos pleiteados em detrimento dos demais 

medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. Posto isso, postergo a 

análise da presente tutela antecipada e determino que emende a parte 

Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), pela juntada da 

justificativa médica acompanhada de cópia do prontuário e do histórico 

médico, para a prescrição direta do medicamento Lacosamida em 

detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a 

mesma indicação daquele ora pleiteado (em sua forma genérica), devendo 

esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação 

é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção por um dos 

medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o 

receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 

do CNJ). Ainda, junte ao autos cópia do cartão SUS. Sem prejuízo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer à 

Secretaria Estadual de Saúde, em setor responsável para cadastramento 

de dispensação do medicamento Levetiracetam, incorporado 

recentemente no SUS sob Gestão do Ministério da Saúde. Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. 

Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016883-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016883-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JAIRO SESTI REQUERIDO: 

ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando o teor da Portaria 

nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento oftalmológico – cirurgia de vitrectomia 

posterior em olho esquerdo - com urgência. Relatados, decido. Ab initio, 

faculto ao ente público, no prazo de até 05 (cinco) dias, a realização de 

perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de necessidade 

do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, 
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juntando aos autos em tempo hábil. No que toca a concessão da tutela 

provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, a conclusão do parecer aponta que: “Quanto à 

necessidade do procedimento solicitado: a cirurgia de vitrectomia é o 

tratamento indicado hemorragia intravítre recidivante em paciente 

diabético. O Procedimento encontra-se codificado pelo Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS 

(Tabela SIGTAP) sob os números 04.05.03.014-2 (vitrectomia posterior). 

(...). Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência caracterizada 

nos documentos acostados nos autos neste momento, porém a realização 

do procedimento deve ser com brevidade tendo em vista o risco de perda 

definitiva da visão do olho afetado, quanto maior é a demora na correção 

do agravo”. Há relato médico do diagnóstico de portador de hemorragia 

vítrea redicivante em olho esquerdo associada a retinopatia diabética e 

hepatopatia crônica, necessitando de cirurgia urgente. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Frisa-se, ainda, há urgência no tratamento de doenças oculares, 

e que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos 

serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, vez que não existe 

serviço pactuado/credenciado pelo Estado, sendo necessária a sua 

realização em rede privada de saúde, por meio de bloqueio ou depósito 

judicial do valor necessário para custear o tratamento oftalmológico. Ante 

o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a 

realização da cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame 

oftalmológico no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu 

encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da 

data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede 

pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Apresentado o custo do 

tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo 

Hospital de Olhos de Várzea Grande, deve a parte Requerida fazer o 

depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, 

via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, os quais, sob pena deste 

Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o 

levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017390-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAIANE DELUQUE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

Tendo em vista a informação de disponibilização da medicação sub judice 

na Farmácia de Alto Custo – SES a partir do dia 04/12/2019, por meio de 

Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT, de 19/11/2019, arquivado em Gabinete, 

postergo a análise do pedido de bloqueio judicial e determino a intimação 

da parte Autora para que, provida de documentação pessoal, receita 

médica e decisão judicial, se dirija à Secretaria de Estado de Saúde, à qual 

caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF 

– Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente 

com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente 

Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva 

Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências 

necessárias para disponibilizar a medicação requerida. Após, deverá a 

parte informar nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, 

através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021275-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA SOUSA AHY RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021275-41.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: AMANDA CRISTINA SOUSA 

AHY RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a 

parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg para a 

paciente Amanda Cristina Sousa Ahy Ribeiro, diante do diagnóstico de 

Fator Autoimune Congênito. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do 

caso, que consignou: “Quanto ao tratamento da patologia no SUS: A 

enoxaparina foi submetida a avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologia no SUS. Após análise da CONITEC, foi 

publicada a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, que em seu Art 1° , 

aduz: - Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento 

de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.” 

Pois bem. Nos termos do art. 196 da Constituição da República 

(CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo. Vale 

destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, 

Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 
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perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) para cumprimento. Determino, desde pronto, que, 

quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Certificado o prazo sem 

cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados nº 

53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde 

(Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por 

ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda 

ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo 

depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de 

medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, 

deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, 

exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, 

internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros 

parâmetros poderão ser observados), intime-se a parte Requerente para 

apresentar 03 (três) orçamentos atualizados. Em seguida, procedo ao 

bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, via sistema 

Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), que será 

pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que 

apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que 

deverá comprovar em juízo o seu recebimento, sob as penas da lei 

(Enunciado nº 55 - O levantamento de valores para o cumprimento de 

medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica). Sem prejuízo, cite(m)

-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias 

úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará 

na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação 

por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 602148 Nr: 4956-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Deixo de homologar a prestação de contas vez que o valor da nota fiscal 

não coincide com o alvará judicial.

Feito o registro. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar contas. Prestadas as contas, dê -se vista ao Executado.

Outrossim, intime-se a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso 

para informar sobre a disponibilidade do tratamento pleiteado em âmbito 

estadual, por intermédio da rede pública de saúde. Fixo o prazo de até 15 

(quinze) dias para o cumprimento, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255794 Nr: 13696-71.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: RITA AGUSTINHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGLEYTON 

BARBOSA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

13696-71.2010.811.0002, Protocolo 255794, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005226-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENICE ANTUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

Vistos, etc... Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos 

valores depositados em juízo (ID’s n. 27968857 e 27968858), de acordo 

com os dados bancários indicados nos autos (ID n. 28113464). Intime-se a 

parte exequente para que tome conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 

450, § 3º). Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente. Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na 

extinção do processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento 

da obrigação (CPC, artigo 924, inciso II). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332016 Nr: 768-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 03/02/2020, perito Luís Felipe Guimarães Pelluzi, 

Fone : 98102-1334.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598068 Nr: 19349-39.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARAES, ISABELA CRISTINA 

PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, IVANILDO DE ALMEIDA - OAB:25704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 47/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433981 Nr: 3429-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 218/228, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590905 Nr: 15374-09.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON DA CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 23/32, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000916-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SEVERIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado, (CPC, art. 477, §1º). Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349870 Nr: 15746-31.2014.811.0002

 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: ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE DIAS DA 

SILVA - OAB:24535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

dos reajustes anuais do contrato firmado entre as partes; b) considerar a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a eventual diferença nos 

reajustes levando em consideração os índices do contrato e a data-base 

do último reajustamento, qual seja, agosto de 2005 D) em caso de se 

constatar a diferença, quais as diferenças devidas, somente na liquidação 

de sentença, por arbitramento.Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e 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 que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema nº 810.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 artigo 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de dez dias, executar a sentença 

nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340005 Nr: 7968-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RODRIGUES DA SILVA BARROS, RUTH 

OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, JUCINEIA APARECIDA BOAVENTURA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278707 Nr: 22355-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em viata o pagamento dos alvarás f. 130/131, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266301 Nr: 6223-97.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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 BERZE POMPEU DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8855/MT, Marcello Jose Bezerra Ramos - OAB:25092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 
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legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331007 Nr: 27299-12.2013.811.0002

 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: ADNILSE DE SOUZA SANTOS, BERENICE DO ESPIRITO 

SANTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339624 Nr: 7641-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE AMORIM E SILVA, VANIA CLARICE 

PINHEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396178 Nr: 9287-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, CANUTA CANDIDA DA 

SILVA, HELIOMAR SOARES PANIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324295 Nr: 20692-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Henrique Cruz Santos - 

OAB:22.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para manifestar 

acerca da decisão de fls. 112.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 323141 Nr: 19527-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELLIPE SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Vistos etc.

I. Defiro o pleito Ministerial de fls. 244/245.

 II. Expeça-se novo mandado de intimação no endereço apontado pelo 

Parquet, devendo o senhor (a) Oficial (a) de Justiça indagar objetivamente 

à senhora Wilma, sobre o atual endereço e/ou contatos telefônicos das 

testemunhas Wilton e Gianny, de modo a complementar as informações 

obtidas na ocasião do cumprimento do mandado anterior (fls. 233/234).

 III. Uma vez cumprida a diligência supramencionada, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 331939 Nr: 686-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.

I. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste 

acerca das informações de fls. 616/617.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 587458 Nr: 13506-93.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, ANDERSON 

REIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:OAB/MT 9996, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:6188/OABMT, 

PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O, PABLINE 

MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 PROCESSO CÓD.: 587458.

Vistos, etc.

I. Seguem anexas as informações requisitadas pelo Excelentíssimo 

D e s e m b a r g a d o r  R e l a t o r  d o  H a b e a s  C o r p u s  n º 

1001117-31.2020.8.11.0000, as quais já foram enviadas (comprovante de 

envio anexo).

II. Aguarde em cartório a data audiência assinalada.

III. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 419492 Nr: 21742-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20.037A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A

 PROCESSO CÓD.: 419492.
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Vistos, etc.

I. Seguem anexas as informações requisitadas pelo Excelentíssimo 

Desembargador Relator do Habeas Corpus nº 100859-21.2020.8.11.0000, 

as quais já foram enviadas (comprovante de envio anexo).

II. Diligencie o necessário ao cumprimento da decisão de fl. 402, 

procedendo ao IMEDIATO envio dos autos ao Tribunal de Justiça para 

exame do recurso, uma vez que já aportaram as contrarrazões recursais 

(fls. 440/445).

III. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 394475 Nr: 8069-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:8.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8.661

 Vistos etc.

I. RECEBO o aditamento à denúncia de fls. 350/354.

 II. Para prosseguimento do feito, considerando que o Ministério Público 

manifestou não ter interesse na inquirição de novas testemunhas ou 

produção de outras provas (fl. 351), conceda-se vista à defesa para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o aditamento.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448205 Nr: 11008-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B

 Intimar Doutor Nelson Pedroso Júnior OAB/MT 11.266-B, defensor Adriano 

Gonçalves Júnior, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: VISTOS ETC. I- Designo o dia 12.02.2020, às 13:40 horas, para 

a realização de audiência de instrução e julgamento. II- Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca. III- Intime-se o acusado, seu 

advogado, caso existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, sendo esta última, se for o caso. IV- Se o réu estiver preso, 

requisite-se. V- Intime a eventual vítima existente no feito. VI- Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394475 Nr: 8069-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:8.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.934, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8.661

 Intimar o advogado Sebastião Vieira Guimarães, OAB/MT nº. 8661, 

constituído pelo acusado Jhonatan Sousa dos Santos, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos etc.I. RECEBO o 

aditamento à denúncia de fls. 350/354. II. Para prosseguimento do feito, 

considerando que o Ministério Público manifestou não ter interesse na 

inquirição de novas testemunhas ou produção de outras provas (fl. 351), 

conceda-se vista à defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o aditamento.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.IV. Expeça-se o 

necessário.V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331401 Nr: 124-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONDAS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - OAB:20625/O

 Intimar os advogados Ronaldo Meirelles Coelho Júnior (OAB/MT 20.625) e 

Adrielly Crizolle da Silva (OAB/MT 20.932), defensores do acusado 

Nondas Pereira Santos, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: I. Recebo a apelação, em seus efeitos.

II. Vista ao apelante e apelado para o oferecimento de suas razões e 

contrarrazões, no prazo sucessivo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600).

III. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. IV. Expeça-se o 

necessário. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415824 Nr: 19805-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912

 Intimar a advogada Adriana de Jesus C. Pimentel OAB/MT 15.912, 

constituída pelo acusado Mario Márcio de Araújo Silva, para que no prazo 

legal apresente Alegações Finais por memoriais Escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369734 Nr: 19233-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONEI LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:16545

 Intimar o advogado Fabio Alves Castro Menezes, OAB/MT 16.545, 

constituído pelo acusado Marcionei Lucio da Silva, para que no prazo legal 

Apresente Alegações Finais por memoriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442197 Nr: 7872-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAIVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:MT 18.609/O, LAZARO FERNANDO ZONATTO - 

OAB:15489

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Dr.(a): LAZARO FERNANDO 

ZONATTO, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 469 de 530



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391261 Nr: 6060-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SANCHES FILHO - 

OAB:388575

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para de instrução e julgamento no, para o dia 13/02/2020 às 13h35m, sala 

222, 2º andar, na Comarca de Campinas-SP, na 5ª Vara Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590229 Nr: 15044-12.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BORGES DE MESQUITA, VANTUIL 

FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 538134 Nr: 8941-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, 

LETICIA FELIX FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.07.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573520 Nr: 5891-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA, EULER DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOÃO DOUGLAS LAURENTINO DE SOUZA - OAB:21167/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Euler da Silva Nogueira, Cpf: 70435883160, Rg: 

26212994 SSP MT Filiação: Amilton Santanta Nogueira e Silvina Rodrigues 

da Silva, data de nascimento: 03/06/1997, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua C, Quadra 12, Casa 13, Bairro: 

Jardim de Alá, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Em que pese a audiência de instrução e julgamento 

estar designada no despacho de fls. retro para o dia 16/02/2020, segundo 

o Sistema Apolo a data correta é dia 06/02/2020 ás 16h00min.

Assim, cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública e as testemunhas arroladas no feito consignando a data correta.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566328 Nr: 1922-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos em correição.Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, 

se tiver constituído), para responder a acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, endereço eletrônico e físico, telefone fixo ou 

móvel, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, 

por advogado particular, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública 

para que o faça.Com a apresentação da defesa voltem-me para 

deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de 

fls. 07Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538134 Nr: 8941-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, 

LETICIA FELIX FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 
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possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.Com a apresentação da defesa dos 

acusados, voltem-me conclusos para deliberação.Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia de fls.07.Por fim, nos termos do art. 50, 

§3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade Policial determinando a 

incineração da droga apreendida, guardando-se amostra necessária para 

realização do laudo definitivo.Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544962 Nr: 12332-83.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9.115/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594565 Nr: 17147-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DORILEO NETO, ANIELLE SILVA TALON 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

OAB:2497/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 19 de março de 2020, às 16h00min, no 

fórum desta Comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577884 Nr: 8218-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARCELO DA SILVA, LUIZ 

GUSTAVO OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SANCHES FILHO - 

OAB:388575

 DR. RICARDO SANCHES FILHO OAB/MT 388575/0 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480650 Nr: 33884-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR CORREA, FABIO ANTONIO PINTO, 

SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, THIAGO ADÃO JESUS 

AFONSO, THAWANE CUSTODIO, MARCIO CLEBER DUENHA, MARCOS 

ANDRE RUFINO BORGES, MEIRELUCE ANTONIA PINTO, JHONATAN 

WILLIAN GIRATO DA SILVA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, 

JOÃO BATISTA DA SILVA, JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, JAMIL 

BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, MARCELO FERREIRA PIVETA, 

BENEDITO XAVIER DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, DINEY COSTA - OAB:21352, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:MT 14.548, JULIO 

CESAR LOPES DA SILVA - OAB:MT 15.348, MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O, MAURO MAX ARRUDA ABREU - OAB:4485, 

Raoni Teixeira dos Santos - OAB:15.468/MT, SÉLIO SOARES DE 

QUEIROZ - OAB:8470MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506

 DR. ELARMIN MIRANDA - OAB/MT 1895 - da audiência de Instrução 

designada para o dia 06/02/2020 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480650 Nr: 33884-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR CORREA, FABIO ANTONIO PINTO, 

SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, THIAGO ADÃO JESUS 

AFONSO, THAWANE CUSTODIO, MARCIO CLEBER DUENHA, MARCOS 

ANDRE RUFINO BORGES, MEIRELUCE ANTONIA PINTO, JHONATAN 

WILLIAN GIRATO DA SILVA, THAMYRES REGINA DA SILVA CORREA, 

JOÃO BATISTA DA SILVA, JUCELINO DOS SANTOS ENORÉ, JAMIL 

BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, MARCELO FERREIRA PIVETA, 

BENEDITO XAVIER DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, DINEY COSTA - OAB:21352, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:MT 14.548, JULIO 

CESAR LOPES DA SILVA - OAB:MT 15.348, MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O, MAURO MAX ARRUDA ABREU - OAB:4485, 

Raoni Teixeira dos Santos - OAB:15.468/MT, SÉLIO SOARES DE 

QUEIROZ - OAB:8470MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506

 DR. MAURO MAX ARRUDA ABREU - OAB/MT 4485, da audiência de 

Instrução designada para o dia 06/02/2020 às 15:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582832 Nr: 10881-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSADABE CHAVES 

CAETANO - OAB:22515/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO WDSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB/MT 22515/O, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

28.01.2020 ÀS 15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 581129 Nr: 9962-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS, 

WESLEY FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304

 Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado WESLEY FERNANDES DA SILVA por intermédio da Defensoria 

Pública, aduzindo, em síntese, excesso de prazo para o encerramento da 

instrução criminal (fl. 365/367).

Analisando detidamente os autos, verifico que os mesmos argumentos 
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declinados já foram analisados por este Juízo por ocasião da apreciação 

do pedido formulado pelo corréu HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO 

REIS (fl. 339/347), de maneira que, pelos mesmos fundamentos já 

expostos na decisão de fl. 355/355-v, INDEFIRO o pedido.

SOLICITE-SE informações sobre o cumprimento da Carta Precatória 

expedida para inquirição das testemunhas Vander de Melo e José Natal da 

Silva (fl. 345/349).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 557695 Nr: 18974-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSÉ ABINADER G. 

DA SILVA - OAB:, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/O

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 105), EXPEÇAM-SE guias de 

execução definitivas, REMETENDO-AS à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 437935 Nr: 5652-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DE ANDRADE, MAYCOW 

DOUGLAS VIEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 295-v), CUMPRA-SE 

conforme determinado no dispositivo da sentença condenatória (fl. 

201-v/202).

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553840 Nr: 16817-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 O mandado de intimação da genitora do réu, Maria Aparecida da Cruz, foi 

devolvido com a simples informação de que ela não foi localizada (fl. 116).

Não atentou o Oficial de Justiça ao disposto no art. 661, incisos IV e V da 

CNGC.

DESENTRANHE-SE, pois, o mandado de intimação e DEVOLVA-O ao 

Oficial de Justiça para fiel cumprimento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479401 Nr: 1712-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKO DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYKO DOUGLAS DA CRUZ 

NASCIMENTO, Filiação: Ozélia da Cruz Neves e Emerson Nascimento 

Neves, data de nascimento: 04/08/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, mecânico automotivo, Telefone 99307-9372. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: MAYKO DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO, qualificado nos 

autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I 

e II, do Código Penal, sob a acusação de ter, por volta das 11h20, do dia 

16/01/2017, na loja “Ricardo Eletro”, localizado na Rua Governador Júlio 

Campos, Bairro Jardim Glória II, nesta Cidade, agindo em conluio 

previamente ajustado com outros dois indivíduos identificados pelas 

alcunhas de “Pedrinho” e “Pretão”, mediante grave ameaça exercida com 

emprego de arma de fogo, subtraído uma carteira com documentos 

pessoais e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie da vítima Bruno Nascimento 

de Carvalho, uma aliança e um celular da marca da Samsung de Helielton 

Sena de Souza e algumas mercadorias do estabelecimento 

comercial.Inquirido na Delegacia de Polícia o acusado confessou a 

conduta delituosa que lhe é atribuída (fl. 17).Recebida a denúncia em 

23/02/2017 (fl. 116/116-v), o réu foi regularmente citado (fl. 173/174) e, em 

seguida, apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria 

Pública (fl. 175).Durante a instrução criminal, através do sistema de 

gravação audiovisual, foram colhidos os depoimentos de dois Policiais 

Militares, da vítima Helielton e interrogado o réu, o qual voltou a confessar 

a prática do roubo (fl. 192/194 e 212/214).Em alegações finais escritas, a 

douta representante do Ministério Público, após judiciosas considerações, 

pugna pela condenação do acusado nos termos postos na denúncia (fl. 

216/223).O acusado, assistido pela Defensoria Pública, requer que a 

pena-base seja aplicada no mínimo legal e, ainda, que seja reconhecida a 

atenuante da confissão espontânea (f l .  224/225-v).É o 

relatório.FUNDAMENTO. DECIDO.A materialidade delitiva restou positivada 

pelos Boletins de Ocorrências (fl. 19/20 e 34/35), declarações das vítimas 

(fl. 13/14) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 33).A autoria imputada ao 

acusado, da mesma forma, é incontroversa diante da sua confissão 

policial e judicial, o que, de fato, restou confirmado pelas declarações da 

vítima Helielton, ouvida em Juízo.Confirmada a materialidade e autoria 

imputada ao acusado, passo à análise das qualificadoras delineadas na 

denúncia.A qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do 

Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça 

mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelos depoimentos 

das vítimas, que confirmaram que um dos assaltantes portava um 

revólver, além da confissão do próprio acusado.A segunda qualificadora, 

descrita no inciso II, do §2º, do citado dispositivo penal, refere-se ao 

concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e 

efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do 

crime.Finalmente, verifico que o acusado subtraiu pertences de 03 (três) 

vítimas, de maneira que deve ser aplicada a regra do concurso formal.Em 

suma, a denúncia é PROCEDENTE para o fim de condenar MAYKO 

DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO nas sanções do art. 157, §2º, incisos I 

e II c/c o art. 70, ambos do Código Penal, de forma que PASSO À 

DOSIMETRIA DA PENA.Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito 

praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando 

culpabilidade normal. Quanto à sua conduta no meio social e 

personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o 

Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que não 

registra antecedentes criminais (consulta anexa).O motivo do crime - 

busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é 

considerado normal, não influenciando na fixação da pena.As 

circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de 

duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de 

fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a 
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prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a 

vítima.Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, 

previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas 

seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para 

aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado:HABEAS 

CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA 

PENA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA 

EXASPERAR A SANÇÃO, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante iterativa jurisprudência 

desta Corte, havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, 

§ 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira 

etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial 

desfavorável. 2. Ordem denegada.(STJ - HC: 71737 DF 2006/0268294-3, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/09/2010, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2010)As consequências 

são inerentes ao tipo penal infringido e, assim, não merece considerações 

especial.Destarte, tendo como circunstâncias preponderantes as 

circunstâncias do crime, desfavoráveis ao réu, pelo delito de roubo, 

previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) 

ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que ATENUO em 06 (SEIS) 

MESES pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e 

confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), 

encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS DE 

RECLUSÃO.Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do 

§2º, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 

1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 05 (CINCO) 

ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.Levando em conta que o 

acusado cometeu o assalto contra três vítimas, portanto, em concurso 

formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 

(UM SEXTO), encontrando a pena de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 

20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a 

presença de qualquer outra causa modificadora.Considerando as mesmas 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a 

pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à 

base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.A pena deverá 

ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º, alínea 

“b”, do Código Penal).DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a 

fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado MAYKO DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO nas sanções do art. 

157, §2º, incisos I e II c/c o art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 

(SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 

20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.O acusado, que foi assistido pela Defensoria 

Pública, fica ISENTO do pagamento das custas processuais.Com o trânsito 

em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado 

à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos). INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, o Ministério 

Público e Defensoria Pública.

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, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536861 Nr: 8275-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JOSE ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER JOSE ESTRELA, Rg: 9127569, 

Filiação: Eloisa Joselina dos Santos Estrela e Jose Cosme Estrela, data de 

nascimento: 10/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº. 8275-22.2018.811.0002 – Código 536861Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoAcusado: Valter José 

EstrelaSENTENÇAVALTER JOSÉ ESTRELA, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do CP, 

sob a acusação de ter, por volta das 15h20, do dia 02/05/2018, furtado, 

mediante escalada, uma churrasqueira de alumínio e uma roda de ferro, 

avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da residência de Maria 

José de Campos Costa, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 

302, Bairro Água Vermelha, nesta Cidade.Recebida a denúncia em 

30/05/2018 (fl. 56), o réu foi regularmente citado (fl. 70/71) e apresentou 

resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fl. 72).Durante 

a instrução, foi ouvida a vítima, um Policial Militar e interrogado o acusado 

(mídia).Em alegações finais orais, a douta representante do Ministério 

Público, após judiciosas considerações, pugna pela condenação do 

acusado nas penas do art. 155, “caput”, do Código Penal (mídia).O 

acusado, assistido pela Defensoria Pública, requer a absolvição com 

suporte no princípio da insignificância ou, no caso de eventual 

condenação, que seja afastada a qualificadora prevista no inciso II, do 

§4º, do art. 155, do Código Penal (mídia).É o relatório.FUNDAMENTO. 

DECIDO.A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de 

Ocorrência (fl. 28/29), Termo de Apreensão (fl. 17), Termo de entrega (fl. 

18) e Auto de Avaliação (fl. 30).A autoria, da mesma forma, é 

incontroversa diante das declarações da vítima e do Policial Militar que 

efetuou a prisão do acusado quando ele ainda estava em posse dos bens 

subtraídos (mídia). Registro, por oportuno, que a versão do acusado de 

que teria pego os objetos pensando que ali era a residência de uma 

pessoa que lhe devia não merece credibilidade e não encontra qualquer 

amparo nas provas existentes nos autos.Confirmada a materialidade e 

autoria do furto, verifico, todavia, que não restou comprovada a incidência 

da qualificadora delineada na denúncia.Nesse sentido, constato que ficou 

esclarecido nos autos que o acusado, para consumar o crime, teve que 

transpor um muro baixo, o que não caracteriza a escalada, segundo 

orienta o seguinte julgado:ART. 155, § 4º, INCISO II. FURTO QUALIFICADO. 

ESCALADA. RECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ART. 155, 

CAPUT. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Subtração, mediante escalada 

de um muro, de uma bicicleta avaliada em R$ 100,00. Autoria demonstrada 

pelo depoimento da vítima. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O princípio da 

insignificância somente deve ser aplicado excepcionalmente. Se 

banalizado, acabará por autorizar a prática de pequenos ilícitos 

diariamente, o que não pode ser admitido. Réu que não se enquadra nos 

padrões que viabilizariam o reconhecimento do aludido princípio. 

QUALIFICADORA. ESCALADA. A qualificadora da escalada pode ser 

reconhecida sem necessidade de perícia, todavia, não demonstrado nos 

autos o esforço incomum para transpor o muro de dois metros de altura. 

Qualificadora afastada. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Basilar fixada 

um pouco acima do mínimo legal. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. 

Comprovada a reincidência deve a pena ser aumentada. Acréscimo 

reduzido. TENTATIVA. A prisão ocorreu pouco tempo depois, diante da 

comunicação da vítima à Polícia. Observado o iter criminis correto o 

aumento em 1/3. REGME DE CUMPRIMENTO DA PENA. A condição de 

reincidente e a quantidade da pena autorizam o regime semiaberto. PENAS 

SUBSTITUTIVAS. Inviável diante da reincidência, bem como porque a soma 

das penas anteriores com a deste processo superam os quatro anos. 

APELO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 

70060618121, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 17/09/2014) (TJ-RS - ACR: 70060618121 

RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 17/09/2014, Quinta 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) 

(negritei).Assim, afastada a qualificadora, o acusado pode ser 

responsabilizado somente pela prática do crime de furto simples, previsto 

no “caput”, do art. 155, o do Código Penal.Todavia, mesmo diante deste 

quadro, não procede a pretensão da combativa Defesa, que requer a 

aplicação do princípio da bagatela alegando o pequeno valor dos bens 

subtraídos da vítima (R$ 150,00).Como se sabe, o princípio da 

insignificância ou bagatela é, no entendimento do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, expressão do caráter subsidiário do Direito Penal, e 

requisita, para sua aplicação, a presença de certas circunstâncias 

objetivas, como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) 
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nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de 

reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada (REsp n. 897.880 - RS. Relator Ministro Hamilton 

Carvalhido. Sexta Turma).Patente, portanto, que a hipótese retratada 

nestes autos não aconselha a aplicação do princípio da insignificância ou 

bagatela, ainda que de pequeno valor os objetos subtraídos, sobretudo 

porque o acusado é reincidente específico e possui outros processos 

criminais em tramitação, circunstância que leva à conclusão que é habitual 

no cometimento de crimes. Esta, aliás, é a orientação do STF:Penal - Crime 

de furto - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade – Requisitos legais - 

Ausência. Recurso especial. Furto. Direito Penal. Princípio da 

insignificância. Atipicidade material. Inocorrência. Periculosidade social da 

ação, reprovabilidade do comportamento do agente e expressividade da 

lesão jurídica provocada. Recurso provido.1. O poder de resposta penal, 

positivado na Constituição da República e nas leis, por força do princípio 

da intervenção mínima do Estado, de que deve ser expressão, “(...) só vai 

até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve 

ocupar de bagatelas” (in Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de 

Direito Penal).2. O princípio da insignificância é, na palavra do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, expressão do caráter subsidiário do Direito 

Penal, e requisita, para sua aplicação, a presença de certas 

circunstâncias objetivas, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do 

agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada.3. Recurso provido.REsp n. 897.880 - RS. Relator 

Ministro Hamilton Carvalhido. Sexta Turma.Maioria. Data do julgamento: 

04.12.2007.A DENÚNCIA, então, é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o 

fim de condenar o acusado nas penas do art. 155, “caput”, do Código 

Penal, de forma que passo à dosimetria da pena.O acusado apresenta 

culpabilidade normal, nada se sabendo sobre sua conduta no meio social e 

personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na 

comunidade. Os motivos e circunstâncias do delito são considerados 

normais, não exercendo influência na fixação da pena-base e as 

consequências são mínimas, pois os bens foram recuperados e 

devolvidos à vítima, cujo comportamento, por seu turno, em nada 

contribuiu para a prática do ilícito.É certo, porém, que o acusado registra 

duas condenações criminais definitivas (consulta anexa).Assim, tendo 

como circunstância preponderante a existência de uma dentre as duas 

condenações transitadas em julgado (Código 389912), pelo furto simples, 

previsto no art. 155, “caput”, do CP, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 

03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.Procedo, na sequência, com a 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso 

III, letra “d”, do CP) com a reincidência (art. 61, inciso I, do CP - Código 

473045) Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, 

fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem ser 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em 

face da precária situação financeira do acusado.Como se sabe, a regra 

estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve 

iniciar o cumprimento da pena sempre no regime fechado, pouco 

importando o montante da sua pena.Todavia, é fundamental observar os 

requisitos objetivos e subjetivos, sobretudo para não se ofender o 

princípio da individualização da pena.Na verdade, não há motivo justo para 

impor ao condenado que pratica um crime não violento, o mesmo 

tratamento dado a quem comete delito com grave ameaça e/ou 

violência.Nesse sentido, foi editada a Súmula 269 do Superior Tribunal de 

Justiça do seguinte teor:“É admissível a adoção de regime prisional 

semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro 

anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.Desta forma, tendo em 

conta que, não obstante a vida pregressa do acusado, o crime apurado 

nestes autos não foi praticado com violência e nem grave ameaça e, 

ainda, que a sanção imposta é inferior a quatro anos, a pena restritiva de 

liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

SEMIABERTO.DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a 

fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e CONDENO o acusado VALTER JOSÉ ESTRELA nas sanções previstas 

no art. 155, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (UM) ANO e 

03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e mais o 

pagamento da pena pecuniária de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Deixo de proceder com a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, notadamente em razão da comprovada 

reincidência (art. 44, inciso II, Código Penal).ISENTO o condenado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital informando 

que o acusado, segundo certidão do Centro de Ressocialização de Cuiabá 

(fl. 63), encontra-se preso em razão de ordem de prisão expedido por 

aquele Juízo nos autos do processo 12960-83.2017.811.0042, código 

473045. Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo penal, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado, 

a Defensoria Pública e o órgão do Ministério Público.

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, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494671 Nr: 10865-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ALEXANDRE DA SILVA, Cpf: 

59427817100, Rg: 70275, Filiação: Manoelina Maria da Silva e Gonçalo 

Maria da Silva, data de nascimento: 09/09/1975, brasileiro(a), natural de 

C u i a b á - M T ,  s o l t e i r o ( a ) ,  a u x .  a d m i n i s t r a t i v o ,  T e l e f o n e 

99961-7539/3315-4245. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Trata-se de ação penal movida contra MÁRCIO ALEXANDRE DA 

SILVA, dando-o como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº. 

9.503/97.Em audiência realizada em 25 de agosto de 2017 o Ministério 

Público propôs o benefício da suspensão condicional do processo, nos 

termos do art. 89, da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo 

acusado (fl. 49/49-v).Instado a se manifestar, o ilustre representante do 

Ministério Público requer que seja decretada a extinção de punibilidade do 

réu, em razão de já ter decorrido o prazo da suspensão (fl. 51).É o 

relatório.FUNDAMENTO. DECIDO.Trata-se de ação penal proposta com a 

finalidade de apurar possível cometimento do crime de conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência 

imputado ao acusado.Acolhida a proposta de suspensão do processo e 

decorrido o prazo fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada 

extinta a punibilidade do suposto infrator, sem a necessidade de maiores 

digressões.DISPOSITIVOIsto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 

9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de MÁRCIO ALEXANDRE DA 

SILVA.Isento de custas.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em 

favor do acusado para levantamento da fiança (fl. 17 e 31), nos termos do 

art. 337, do Código de Processo Penal.Após, com as cautelas de praxe e 

as anotações necessárias, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo.INTIMEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390337 Nr: 5552-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687, MICHELL 

ANTÔNIO BREDA - OAB:16990

 CERTIFICO E DOU FÉ, com base no despacho de fls. 228, INTIMO os 

advogados MAURO ROSALINO BREDA - OAB/MT 14.687 e MICHELL 

ANTÔNIO BREDA -OAB/MT 16.990 para manifestar sobre o interesse na 

oitiva das testemunhas NAIARA CRISTINA PRATA DE CIMA e 

WELLINGTON LOPES FARIA, que não foram encontradas nos endereços 

declinados na Comarca de Sapezal.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1011699-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Y. S. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1011699-21.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: YARA SANTOS MORAES CURVO Endereço: Nome: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA 

CORONEL ESCOLÁSTICO, 346, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-200 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO SANTOS MORAES 

Endereço: RUA D, LT 03 - QD. 28, JARDIM PAULA 1, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 200 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016663-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. B. D. A. (REQUERENTE)

E. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016663-57.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: CAMILA ALMERINDA BARROS DE AMORIM Endereço: Nome: 

ELIZABETE DIAS DA SILVA Endereço: POLO PASSIVO: Nome: MAURO 

SERGIO AMORIM DE ARAUJO Endereço: RUA SÃO JOÃO BATISTA, 04, 

QUADRA 56, JARDIM NOVO HORIZONTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, 

acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
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da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016667-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016667-94.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: DIVINA PEREIRA 

DOS SANTOS Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: BENEDITO FREIRE PEREIRA 

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 15, QUADRA 02, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, 

este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, 

conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1015124-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1015124-56.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

ARISTILDA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: JOÃO BATISTA DA 

SILVA Endereço: RUA 175, 01, QUADRA 99, SÃO MATEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 
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RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1005803-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1005803-94.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: ELIANE DA SILVA FERNANDES Endereço: Nome: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: 

FABIO LIMA MONTEIRO Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 16, QDRA 02, 

JARDIM MANAÍRA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, 

atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

majorado conforme a variação desse, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal 

do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se 

necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS 

SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO 

TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM DO CASAL, devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de 

Imóveis das Comarcas de Várzea Grande - MT e Cuiabá-MT (art. 24, II, e § 

único, art. 24 da Lei nº 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. Várzea grande, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1015595-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1015595-72.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: CONSTANCIA 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: DOUGLAS FERREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA B, 00, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

E N C A M I N H A M E N T O  D A  O F E N D I D A  E  S E U S 

REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO PROGRAMA OFICIAL OU 

COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas 

pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 

02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016538-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016538-89.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MISLAYNE 

GOMES DOS SANTOS Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: RONALDO JOSE DE 

ARRUDA Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 08, QUADRA 05, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, 

atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, 

este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, 

conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE , 31 de janeiro 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, 
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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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016779-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. L. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016779-63.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MILCA DA 

SILVA LIMA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: ALFRAM CAMARGO GOMES 

Endereço: RUA 23, 23, QUADRA 07, CAPÃO GRANDE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016254-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. C. M. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016254-81.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ANNY 

CAROLINE MULLER AGUIAR SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: LEONARDO 

HIPOLITO DE ARAUJO Endereço: RUA ORESTE BARBOSA, 03, MURO 

CINZA E CASA BEGE, COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, 

acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, 

II, da Lei nº 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das 

medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) 

meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído 

pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE , 31 de janeiro 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 
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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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016917-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

G. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016917-30.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: GISELLY 

CRISTIANE SIMADON Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: PLINIO MARCIO 

BONINI Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 3241, 

EMPRESA ÁGUA CLÁSSICA PORTÃO AZUL, CENTRO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).." OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE , 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1015986-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. V. D. E. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1015986-27.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ERAINE 

VITORIA DO ESPIRITO SANTO Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: RONEY 

FERNANDO DA SILVA Endereço: AO LADO DO TERMINAL ANDRÉ MAGGI, 

TRABALHA NA LOCADORA E LAVA JATO DO ADRIANO, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER 

CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR 

QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA 

OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, “c”, da Lei 11.340/06). SEUS REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO 

PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO 

(art. 23, I, da Lei nº 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
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da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 1 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1019065-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. C. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1019065-14.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MARCELY 

DELFINA DE CAMPOS CRUZ Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: ADAILTON 

ANTONIO DA SILVA Endereço: RUA CANDIDO DA SILVA, 2A, QUADRA 

88 A, OURO VERDE (CANELAS), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, 

acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. RECONDUÇÃO DA 

OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E 

DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 

11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas 

pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 

02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 1 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1017129-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. F. P. Q. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1017129-51.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ARIANA 

FERNANDA PARANHOS QUIDA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: LUANA 

CAROLINY DIAS Endereço: RUA DIONÍSIA DE MIRANDA, 272, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 
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Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO 

COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil." OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito 

a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 

24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 1 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1017178-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. G. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1017178-92.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: JUCIMARA 

ALMEIDA PINHEIRO Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: PABLO AUGUSTO 

GONCALVES DIAS Endereço: RUA VENEZUELA, 11, PRÓXIMO A PONTE 

SÉRGIO MOTTA, VILA VITÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, 

acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa 

e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Várzea 

Grande - MT e Cuiabá-MT (art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 

11.340/06). ENCAMINHAMENTO DA OFENDIDA E SEUS 

REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO PROGRAMA OFICIAL OU 

COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas 

pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 

02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 1 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006526-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1006526-16.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ALEXSANDRA 

RODRIGUES DE AZEVEDO Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: CEZAR SOARES 

COSTA Endereço: RUA F, 00, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006881-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1006881-26.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ELIZABETE 

RODRIGUES DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO NUNES 

Endereço: RUA MINISTRO LICINIO MONTEIRO, 127, PRÓXIMO A CRECHE 

MANOEL ROSA FIGUEIREDO, JARDIM GLÓRIA I, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012008-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Z. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1012008-42.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: ZENITA LORENZETTI Endereço: POLO PASSIVO: Nome: EZEQUIEL 

CASTRO DE OLIVEIRA Endereço: QR 433 CONJUNTO 16 LT 21 CS 06, 

CASA, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 72329-222 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, 

este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, 

conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009624-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1009624-09.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: MARCIO JESUS DE 

OLIVEIRA Endereço: rua 13, casa 10, quadra 199 (bar das coleguinhas), 

são mateus, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei 

nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

majorado conforme a variação desse, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal 

do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se 

necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006642-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

I. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1006642-22.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ILDA 

SEBASTIANA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: WEBBERSON DA 

SILVA Endereço: RUA TREZE, 09, QUADRA 45 PRÓXIMO AO BUFFET 

LORENA FESTAS, JARDIM ITORORÓ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009378-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. N. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1009378-13.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: MARILUCE 

NUNES DO NASCIMENTO Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: DORIVAL ANTONIO 

DA SILVA Endereço: RUA BELGA, 09, QUADRA 04, MAPIM, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa 

e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS 

SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO 

TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM DO CASAL, devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de 

Imóveis das Comarcas de Várzea Grande - MT e Cuiabá-MT (art. 24, II, e § 

único, art. 24 da Lei nº 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010217-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1010217-38.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: CREUZA DA 

SILVA LARA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: CLEBSON ANTONIO FRANCA 

SOARES Endereço: RUA BENEVIDES, 07, QUADRA 12, PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO 

COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. " OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito 

a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 

24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000592-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

N. L. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1000592-43.2020.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: NATALIA LINO 

DO NASCIMENTO Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO GOMES SANTANA 

Endereço: RUA PARAÍSO, 546, PROPRIETÁRIO DO ÚNICO BAR DA RUA, 

PRAEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO 

COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, 

este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, 

conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523352 Nr: 182-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 INTIMAÇÃO para o advogado DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM

DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM, OAB/MT 11.338, apresentar 

alegações finais com relação ao acusado JOSIEL ALVES DA SILVA 

FERREIRA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569996 Nr: 3803-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 intimação do advogado Igor Jose Rodrigues, OABMT n° 25.093/O, para 

que informe se ratifica ou retifica a resposta escrita apresentada pela 

Defensora Pública às fls.117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534642 Nr: 7051-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado GERALDO DA SILVA NASCIMENTO, 

OAB/MT 19.205, apresentar resposta à acusação com relação ao 

acusado JOÃO VITOR COSTA NASCIMENTO, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377298 Nr: 24764-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C.FADINI - 

OAB:7645/MT

 Certifico que compulsando os autos, verifiquei que a Assistente de 

Acusação de fls. 30, não estava cadastrada nos presentes autos, o que 

foi regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 13/11/2019, para nova publicação: "VISTOS 

ETC. Verifico que o feito foi devolvido pelo Departamento Judiciário Auxiliar 

(DEJAUX—TJMT), informando que o CD/Midia de fls. 32 juntado pela 

defesa da vitima Natasha Azevedo França se encontra em branco (sem 

arquivo) – fls. 249.Considerando que a mídia contendo conversa da vitima 

com sua tia Maria Coelho de Azevedo, ocorrido em 12/10/2014, juntada 

pelo assistente de acusação da vitima (fls. 32) se encontra em branco, 

determino a intimação do patrono subscritor de fls. 30 e de fls. 247 para 

que juntem aos autos no prazo de 10 (dez) dias, novo CD/MIDIA 

constando a referida conversa, para posterior remessa dos autos ao Eg. 

TJMT para julgamento do recurso de apelação. Com a juntada, deverá a 

Sra. Gestora Judiciária conferir o CD/Midia apresentado e certificar nos 

autos, para após, encaminhar os autos ao Eg. TJMT para análise do 

recurso de apelação. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Várzea 

Grande/MT, 11 de novembro. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Juiz de 

Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502478 Nr: 15052-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA VARA ESP.DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁRBIA CONCEIÇÃO TAQUES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert de Amorim - 

OAB:6610

 PROMOVO INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ATRAVÉS DO ADV. WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB-MT 6610, PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

RESULTADO DO LAUDO DE INSANIDADE MENTAL DE P. 34/40, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543388 Nr: 11484-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM 

MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B

 INTIMAÇÃO para o advogado JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG, OAB/MT 

7481-B, para comparecer na audiência designada para o dia 09 de Março 

às 14:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540740 Nr: 10275-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCAR RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA, 

OAB/MT 4197, para comparecer na audiência designada para o dia 31 de 

Março de 2020 às 15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557563 Nr: 18866-43.2018.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON HENRIQUE DE 

MORAES BARRADAS - OAB:21176

 INTIMAÇÃO para o advogado EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS, OAB/MT 21176, para comparecer na audiência designada 

para o dia 03 de Março de 2020 às 15:30 horas, na sede deste Juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 390499 Nr: 5657-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante a carência de ação por perda superveniente de 

interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas/honorários advocatícios, na forma da lei 

(art. 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90).Transitada em julgado esta sentença, o 

que certificará a Sra. Gestora, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova de terminação.Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Várzea Grande, 07 de janeiro de 2020.Carlos José Rondon 

LuzJuiz 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: 1003181-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003181-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DARCI ANTONIO 

HENNIG ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREY REVELES KIST POLO 

PASSIVO: GERDAU ACOS LONGOS 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: 05/03/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1003169-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA DIAS GONCALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora para EMENDAR a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, 

colacionando aos autos cópia integral do contrato de locação (constando 

o selo de autenticação do reconhecimento de firma), bem como apresentar 

histórico de consumo e histórico de pagamento da unidade consumidora, 

referente aos últimos 12 (doze) meses (art. 320 do CPC). Informo que os 

documentos supracitados podem ser retirados pela internet, no site da 

reclamada ou pessoalmente, em uma das agências de atendimento. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO OAB - MT15240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003194-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LARISSA LAURA 

BARROS PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA LAURA 

BARROS PINTO POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003201-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO DE SOUZA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELCI BALEEIRO SOUZA 

POLO PASSIVO: CLARO 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: 05/03/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003214-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLA LEMES 

DA COSTA VALADARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEANDRO FERREIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003221-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

LEANDRO FERREIRA PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003224-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARRETO GINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINA XAVIER PEREIRA OAB - MT26570/O (ADVOGADO(A))

LILIANE DOS SANTOS MORAES FERNANDES OAB - MT27858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003224-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NILSON 

BARRETO GINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELINA XAVIER 

PEREIRA, LILIANE DOS SANTOS MORAES FERNANDES 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: 05/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003229-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILTON 

FERREIRA DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003230-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEANDERSON 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 05/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003238-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARICE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003238-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUZIA CLARICE 

DE SOUZA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003241-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ABRAAO 

LINCOLN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003246-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ABRAAO 

LINCOLN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 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: 05/03/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003248-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARIA RODRIGUES 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:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003248-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KEILA MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS TEIXEIRA OAB - 052.976.031-29 (REPRESENTANTE)

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003255-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VINICIUS 

MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA 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: 05/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003260-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROZILDA ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REU)

DOUGLAS BRUNO DE CARVALHO OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1003267-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DORALICE 

SOUSA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER FELIPE DE 

ARRUDA CASTRO POLO PASSIVO: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 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: 05/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016060-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1016060-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso ID Nº 28727416, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 12:28:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016049-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE MOURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1016049-52.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso ID 28727418, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 12:31:47

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006095-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)
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Processo n. 1006095-79.2019.8.11.0002 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) MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, 

para no prazo 05 (cinco) dias manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

justiça ID 28710155. . VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 

12:41:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009160-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009160-82.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão negativa do Oficial de justiça, informando o 

endereço atualizado e completo do executado. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 12:44:26 4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014054-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-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))

 

Processo n. 1014054-04.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O, para apresentar as 

contrarrazões aos recurso ID Nº 28713484 , no prazo de 10 (dez) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 12:49:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1001060-07.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE - MT15361/O, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28722044. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 03/02/2020 13:12:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003287-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VINICIUS 

MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010601-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA OAB - MS18456 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE VALENCIO OAB - SP417559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010601-98.2019.8.11.0002 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) EMBARGADO: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso 

id 28748281, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 13:30:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003293-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

RODRIGUES LEITE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003299-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIROZANA OLIVEIRA DE SOUZA (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. 1003299-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIROZANA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA 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: 05/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 
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CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016006-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MIGUEL ALVES (REQUERENTE)

CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016006-18.2019.8.11.0002 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) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - MT5245-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - MT5245-O, para 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 14:13:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017838-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIEGAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1017838-86.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.286,16 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

THAIS VIEGAS DA SILVA Endereço: RUA MIGUELANGELO, 1980, (LOT A 

VERMELHA), MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-080 POLO 

PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, 

SCN QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - THAIS VIEGAS DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/12/2019 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 19 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017897-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1017897-74.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

DENILSON SANTOS DE ABREU Endereço: RUA HENRIQUE DE PAULA, 155, 

(LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-470 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP 

- CEP: 06029-900 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - DENILSON 

SANTOS DE ABREU FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

18/12/2019 Hora: 12:40, no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 21 de novembro de 2019 (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 492 de 530



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: 1011916-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIA MARA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011916-64.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG7840 Advogado do(a) 

REQUERIDO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403, para 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 14:43:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013492-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1013492-92.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração ID 28434598, no prazo de 05 

(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 14:46:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 14/10/2019 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009076-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1009076-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 14:50:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA STEFANY DOS SANTOS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003323-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LORRANA 

STEFANY DOS SANTOS CURVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATHALIA OLIVEIRA MORAES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003329-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NIVIA MARIA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA ROSA DE 

AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003332-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WALLYSON 

NUNES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SILVA 

DIAS POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET 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: 05/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 
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MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010508-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESULI JOSE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010508-38.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso ID 28441783 , no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 15:09:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016101-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE ALVES PRESTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008015-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-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. 1008015-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso ID 28444433 , no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 03/02/2020 15:51:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014471-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014471-54.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, PARA no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID. 28448915, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

03/02/2020 15:55:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS SERGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DEMETRI SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1003350-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

MARTINS SERGIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO ISNENGHI 

COSTA POLO PASSIVO: IVAN DEMETRI SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE NATASHA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003352-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOICE NATASHA 

CRUZ RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012088-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DE CASTRO PEREIRA (INTERESSADO)

ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012088-06.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28772081, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 16:01:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010767-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010767-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID. 28450334 , pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

03/02/2020 16:02:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - 958.632.148-72 

(REPRESENTANTE)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

 

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: 

1003115-28.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/02/2020 12:49:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012302-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012302-94.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

FELICIANO LYRA MOURA - MT15758-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 16:05:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003357-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEONARDO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008439-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA THAYNARA MARQUES ALEXANDRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008439-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para apresentar 

as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 16:06:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS SERGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB - MT23314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DEMETRI SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003350-92.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos documento do veículo que 

comprove sua propriedade, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 03/02/2020 16:10:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE NATASHA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1003352-62.2020.8.11.0002 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, uma vez que o juntado não consta tal 

informação, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 03/02/2020 16:13:34

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014208-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1014208-22.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO 

HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - MT12409-A, para informar o endereço 
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completo e atualizado do executado, tendo em vista que o AR negativo 

juntado no ID 27968432 consta informação de endereço insuficiente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para fins de viabilizar o cumprimento do 

MANDADO, sob pena de extinção. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

03/02/2020 16:12:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON ROBERTO DIAS RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001931-37.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 16:15:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEMENTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003365-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO CLEMENTE 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA 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: 04/03/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR GONCALVES DA SILVA OAB - 459.561.541-87 

(REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (INTERESSADO)

 

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: 

1002723-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 16:17:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010537-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: 

1010537-88.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 16:19:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007769-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007769-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a parte autora. 

Preliminar - Da conexão Arguiu a requerida a existência de conexão em 

relação ao processo que discute o atraso no voo de ida por se tratar do 

mesmo localizador. No entanto, tal alegação não prospera, uma vez que 

existiram danos nos dois trechos contratados, sendo os objetos das lides 

distintos. Rejeito. Mérito Ressalte-se, inicialmente, que é pacífico o 

entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica 

relação de consumo. Cuidando-se de relação de consumo, inverte-se o 

ônus da prova, o que libera o consumidor da incumbência de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando o ônus à parte 

contrária, que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Aduz a parte requerente GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS que “contratou os serviços da empresa 

Promovida, qual seja o transporte aéreo de Recife-PE (REC) para 

Cuiabá-MT (CGB) (Voo AD 5543). O embarque foi marcado para o dia 13 

de Julho de 2019 às 09h00min e chegada ao destino final às 11h40min, 

conforme documento anexo (Doc. 02). Contudo, houve um problema no 

itinerário adquirido e os prepostos remanejaram a Promovente para o dia 

seguinte (14/07/2019), sendo com embarque de Recife-Pe (REC) às 

16h55min para conexão em Campinas-SP (VCP) (Voo AD 5203), e 

chegada ao destino final em Cuiabá-MT às 00h45min (Voo AD 5059), 

conforme anexo (Doc. 03). O voo em que a Promovente contratou era 

direto de Recife-PE para Cuiabá-MT. Com a modificação do itinerário, em 

vez de remanejar para o mesmo voo direto, prejudicaram a Promovente e a 

remanejou para um voo com 08h00min de duração”. sic A requerida, em 

sua peça de defesa, que em razão do cancelamento do voo de ida em 

decorrência de manutenção não programada, “a autora solicitou a 

reacomodação no voo de retorno para um dia após o voo originalmente 

contratado. Assim, tendo em vista o prejuízo sofrido pelo cancelamento do 

voo de ida, a Ré realizou a alteração sem custo, deixando ciente que a 

próxima alteração teria cobrança de taxas”. sic Realizada audiência de 

instrução e julgamento, a parte autora afirma que diante do cancelamento 

do voo de ida e por ter perdido 01 dia no destino, indagou com a 

companhia aérea a possibilidade de remanejamento do voo, concordando 

ambas as partes com a alteração. Portanto, registra-se que o 

remanejamento se deu com a concordância da parte autora e não 

unilateralmente. Todavia, a autora sustenta em depoimento que não foi 

informada da existência de conexão no novo voo, bem como o seu tempo 

de duração, não tendo a requerida comprovado que prestou todas as 

informações acerca do novo voo, cumprindo seu dever de informação. De 

fato, o voo remanejado possuía conexão em Campinas/SP com duração 

total de 07 horas, enquanto o voo contratado originalmente possuía 

02h48min, existindo, portanto, uma diferença aproximada de 04h30min. 

Portanto, a tese invocada pela requerida não está apta a afastar o dever 

de indenizar. In casu, a parte autora alega que teve de aguardar váarias 
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horas para fazer a conexão, diferente do voo inicialmente contratado. Tal 

fato, por si só, causa transtornos e aborrecimentos configuradores do 

dano moral. Deste modo, indubitavelmente, o prolongamento do vôo por 

muitas horas enseja indenização. Registra-se que a parte autora ao ter o 

voo remanejado deveria ter sido esclarecida especificamente quanto ao 

tempo do novo voo. Tenho que a situação vivenciada pela parte 

requerente decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a 

que foi submetida, pelo atraso/alteração do voo e a frustração da 

programação de sua viagem, restou devidamente comprovada nos autos. 

Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, resta a sua 

quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo os critérios 

da moderação e prudência, observando os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade. A reparação deve proporcionar satisfação ao ofendido, 

de modo que não se configure um enriquecimento sem causa, e impor ao 

causador do dano um impacto suficiente para desestimulá-lo a cometer 

infrações similares. No caso em análise, não há prova da existência de 

culpa grave por parte da requerida. Sabe-se que a requerida é empresa 

de grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

requerente. A repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades. 

Ressalta-se que o atraso do voo de ida foi objeto de outra lide, no qual, a 

parte autora foi devidamente indenizada. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelos danos morais em 

R$3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a pagar 

à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação/habilitação nos autos (14/08/2019) por se tratar de ilícito 

contratual. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010789-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAN PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1010789-91.2019.8.11.0002 Promovente: LIRIAN PAULA 

FERREIRA Promovido: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (ID 

24648865). Ressalto que a contestação e documentos estavam em sigilo, 

sendo retirado de tal condição apenas após a audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016580-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1016580-41.2019.8.11.0002 Promovente: EDSON SILVA DA 

CUNHA Promovido: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos (ID 26847071). Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017482-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1017482-91.2019.8.11.0002 Promovente: OSVALDO DA 

SILVA LIMA Promovido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. BANCO 

BMG S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 
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I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por OSVALDO DA SILVA 

LIMA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S/A em 

que realizou dois contratos de empréstimo com o Banco BMG, sendo que 

em julho de 2017 houve a quitação, mas o valor de R$ 56,00 ainda 

continua sendo descontado e que recebeu uma carta do SERASA, 

afirmando que sua dívida estaria no valor de R$ 196,68 – Que o banco 

BMG deixou de descontar em folha e o Banco Itaú estaria ameaçando de 

inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pleiteia 

pela inexistência de débito referente a cobranças feitas pelas requerida, 

bem como a condenação das Reclamadas em danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). MÉRITO Em audiência de conciliação a parte 

autora celebrou acordo com a reclamada BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO (conforme ID 27402032) para o pagamento do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de acordo geral, sendo que a parte autora 

requereu o prosseguimento do processo em relação a parte Reclamada 

BANCO BMG S.A. Ou seja, a parte reclamante celebrou acordo para 

quitação em favor de apenas um réu e requereu prosseguimento 

buscando a condenação em indenização em face da 2ª Reclamada. 

Porém, em que pese o Código Civil dispor no seu artigo 844, caput que a 

transação não aproveita e nem prejudica senão os que nela intervieram, o 

fato é que no mesmo artigo no parágrafo §3º, resta evidente que em se 

tratando de obrigações solidárias a transação extingue a obrigação em 

relação aos co-devedores. No caso tendo a parte reclamante formulado 

pedido de indenização por danos morais de forma solidária para ambos os 

reclamados, o acordo celebrado com um aproveita ao outro, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte reclamante que pretende auferir duas 

indenizações por danos morais pelo mesmo fato. Senão vejamos a 

jurisprudência neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, FABRICANTE DO 

PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM DOS DEVEDORES QUE APROVEITA 

AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". (Art. 18 

do CDC); 2. "A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que 

nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se 

entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos codevedores. (Artigo 844 do Código Civil); 3. Autor que 

pleiteou condenação solidária. Ausência de requerimento específico em 

relação a determinado réu. 4. A transação celebrada entre um dos 

codevedores e o credor da dívida beneficia aos demais. Inteligência art. 

844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. Sentença que, com acerto, 

julgou extinto o processo sem apreciação do mérito quanto ao devedor 

solidário. 5. Precedentes: 0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des 

(a). LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - 

APELAÇÃO Des (a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - 

J u l g a m e n t o :  1 6 / 0 3 / 2 0 1 5  -  S É T I M A  C Â M A R A  C Í V E L ; 

0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des (a). SÉRGIO SEABRA 

VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-RJ - 

APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 

1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, 

FABRICANTE DO PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM 

DOS DEVEDORES QUE APROVEITA AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO 

CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas". (Art. 18 do CDC); 2. "A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se entre um dos devedores solidários 

e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (Artigo 844 

do Código Civil); 3. Autor que pleiteou condenação solidária. Ausência de 

requerimento específico em relação a determinado réu. 4. A transação 

celebrada entre um dos codevedores e o credor da dívida beneficia aos 

demais. Inteligência art. 844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. 

Sentença que, com acerto, julgou extinto o processo sem apreciação do 

méri to quanto ao devedor sol idár io.  5.  Precedentes : 

0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des (a). LUIZ ROBERTO 

AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 16/03/2015 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des 

(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido 

e desprovido.(TJ-RJ - APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO 

SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) Por esta 

razão, outra alternativa não resta a não ser reconhecer a falta de 

interesse processual em relação aos pedidos em face da reclamada 

BANCO BMG S.A e a homologação do acordo entabulado no ID 27402032. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I do Novo CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes estendendo seus efeitos a todos os reclamados e 

RECONHECENDO FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL nos pedidos de 

prosseguimento do feito e condenação da reclamada BANCO BMG S.A. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo Nº: 
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1010846-12.2019.8.11.0002 Promovente: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA 

Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Preliminarmente Compulsando os autos verifica-se 

que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação conforme 

ID 24652460 do PJE. A parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação no ID 24476781, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define 

que o pedido de desistência do autor implicará extinção do processo sem 

julgamento do mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Mérito Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira 

indevida pelo valor de R$932,49 (novecentos e trinta e dois reais e 

quarenta e nove centavos). A parte autora ainda alega o seguinte em sua 

petição inicial (ID22883365 – fls. 04): “Desta forma, imperioso declarar a 

inexigibilidade do débito cobrado pela Requerida, o qual já foi inscrito nos 

órgãos de proteção do crédito, uma vez que recai sobre serviço não 

contratado e não adquirido, merecendo ser anulado, o que desde já se 

requer.” A parte reclamada, em sua contestação, assevera que a 

empresa VIA VAREJO cedeu a titulo oneroso o crédito concedido ao autor 

para aquisição de produto, sendo que houve assinatura de contrato de 

venda financiada. A Reclamada ainda junta em sua contestação ID 

24476783: Contrato de venda financiada (assinado), Ficha de aprovação 

de crédito (assinado), termo de cessão e carta de notificação de débito. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No 

caso, a parte autora sequer apresentou impugnação aos fatos narrados 

pela empresa, ao invés disso, requereu somente a desistência por 

entender a necessidade de perícia (ID 24652460). Assim, comprovado nos 

autos o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, a inscrição do 

nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao crédito, ante o 

inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se 

em indenização por danos morais. A parte requerente, por sua vez, não 

juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito, não 

demonstrando, assim, que a empresa requerida praticou qualquer ato 

ilícito. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 
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quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016648-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLAYNE APARECIDA SILVA MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1016648-88.2019.8.11.0002 Promovente: KAROLLAYNE 

APARECIDA SILVA MIRANDA Promovido: GOL LINHAS AEREAS S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Em síntese narra a autora os seguintes fatos: Que 

celebrou contrato com a empresa Reclamada com destino a cidade de 

Maceió/AL, sendo a ida no dia 08 de outubro de 2019 de Cuiabá com 

conexão em Guarulhos/SP e seguindo para o aeroporto da cidade de 

Maceió/AL, com previsão de chegada no dia 09 de outubro as 1h50min. 

Que chegando na cidade de Guarulhos/SP, foi informada de que não seria 

possível o embarque para o voo om destino a Maceió e que os 

passageiros teriam que dormir no hotel e retornarem ao aeroporto em 

torno das 5h00min, para que pudessem embarcar para o aeroporto de 

Recife/PE. Que foi disponibilizado hotel, sendo que retornou ao aeroporto 

com destino a Recife/PE e da cidade de Recife para Maceió a empresa 

Requerida forneceu ônibus. Que perdeu uma diária no hotel no valor de R$ 

187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Ao final 

pleiteia por danos matérias no importe de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos), bem como, dano morais na quantia de 

R$ 10.187,95 (dez mil cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). A Reclamada sustenta em sua peça de bloqueio que a perda 

de voo de conexão se dera em virtude de atraso percebido no voo relativo 

ao primeiro trecho da viagem, devido ao atraso do voo G3 1425, que 

envidou todos os esforços na reacomodação de passageiros, pleiteia pela 

inexistência de danos e a consequente improcedência dos pedidos 

autoral. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

de atraso no voo, manutenção não programada, ausência de tripulação , 

ou qualquer outro motivo, não afasta sua responsabilidade, até porque 

nada foi comprovado pela Reclamada. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP ? rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). A Autora comprovou 

através de documento (ID 25745409), que o voo contratado seria: - Partida 

no dia 08/10/2019 as 18:40 de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP com chegada 

as 22:00 horas; - Partida Guarulhos/SP as 22:55 com chegada a Maceió 

(destino final) as 01:50 do dia 09/10/2019 Outrossim, a autora menciona 

que ao chegar no aeroporto de Guarulhos/SP, foi informada que seu voo 

havia sido cancelado, onde teve que ir para hotel, para que então as 

05h00min embarcar em voo para a cidade de Recife/PE e após continuar 

sua viagem por via terrestre até a cidade Maceió/AL. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a autora não menciona o 

horário em que chegou a seu destino final (cidade de Maceió) apenas 

sustenta que o transporte via terrestre durou “por volta” de 5 horas, o que 

ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações 

da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Ressalta-se que a requerente informa que a requerida 

prestou o auxílio necessário ao disponibilizar hospedagem, desse modo, 

tal atitude deve ter amenizado os transtornos enfrentado pela requerente, 

bem como deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório. . 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da requerido ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Quanto ao dano material, tenho que 

tal pedido não merece prosperar. A rigor, para viabilizar a procedência da 

ação de ressarcimento de prejuízos materiais, a prova da existência do 

dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, 

o que implica concluir que somente danos diretos e efetivos encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A Parte Autora anexou em sua petição inicial 

somente o “voucher” com dados de sua viagem contendo a descrição do 

hotel em que estaria hospedada, todavia, não foi juntado respectivo 

comprovante de pagamento a fim de confirmar que o valor da diária fora 

desembolsado por ela. Desse modo, não existe responsabilidade civil sem 

que haja dano. Permitir o ressarcimento de material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao autor a pretensão de direito material postulada. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados a partir da citação. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003370-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003370-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEFFERSON DOS 

SANTOS DA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018698-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BRITO DE LIMA (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: 

1018698-87.2019.8.11.0002 Considerando o retorno do AR com motivo 

"Endereço Insuficiente", intima-se o patrono da parte autora para 

colacionar aos autos endereço atualizado para que seja possível o 

cumprimento do ato, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 14:16:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015111-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015111-57.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para apresentar 

as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

03/02/2020 16:26:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003372-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADEMIL PIRES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

05/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016620-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LACERDA 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))

 

Processo n. 1016620-23.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para apresentar 

as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 16:30:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003037-34.2020.8.11.0002 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 e comprovante/extrato do nome negativo, 

retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC (CDLs) e SCPC 

(retirada nas Associações Comerciais),, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/02/2020 13:17:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO LARA 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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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: 

1000040-78.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 
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comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 13:54:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1003058-10.2020.8.11.0002 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 e colacionar aos autos procuração com data de 

emissão recente, conforme art. 654 §1º, do CC e comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) com data recente, 

haja vista os documentos apresentados estarem com datas de 2017, sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 03/02/2020 13:32:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAU JORGE BUDIB OAB - 690.030.501-63 (REPRESENTANTE)

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC PIZZARIA LTDA (INTERESSADO)

 

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: 

1003050-33.2020.8.11.0002 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 e colacionar aos autos procuração com data de 

emissão recente, haja vista o documento apresentado estar com data de 

janeiro/2019 conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/02/2020 13:41:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003126-57.2020.8.11.0002 Intima-se 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: FRANCIELY MARINHO PORTELA 03/02/2020 14:17:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

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: 

1003230-49.2020.8.11.0002 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: FRANCIELY MARINHO PORTELA 03/02/2020 14:31:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013458-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013458-20.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - MT18651/O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 16:38:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014201-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014201-30.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-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, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 16:40:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013140-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

HOOVERT CORREIA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013140-37.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR 

NEGRAO BACARJI - MT26773/OAdvogado do(a) REQUERENTE: IGOR 

NEGRAO BACARJI - MT26773/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, 3 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 16:48:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIQUELME DA SILVA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003385-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RIQUELME DA 

SILVA HONORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1013351-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleusa da Rosa 

Reclamado: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da improcedência liminar do pedido: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a improcedência liminar dos pedidos iniciais, pois, além de 

possuir negativações preexistentes (o que, em tese, ensejaria a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ), a Reclamante não apresentou 

provas de que teria adimplido as dívidas contraídas perante o mesmo, 

restando justificada a manutenção da inserção creditícia (conforme consta 

da súmula 548 do STJ). Data máxima vênia às considerações inaugurais, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. Consoante se extrai do 

comprovante de restrição apresentado pelo Reclamado (ID nº 25448713), 

todas as negativações realizadas a pedido da empresa “NATURA 

COSMÉTICOS S/A.” foram efetivadas em momento posterior ao 

apontamento debatido nesta lide (restando mais do que evidente que o 

Réu incorreu em um flagrante equívoco ao confundir as datas de inclusão 

com as datas de ocorrência, ou seja, quando as dívidas foram 

contraídas), motivo pelo qual, não há de se falar em incidência da súmula 

385 do STJ. Outrossim, ao que tudo indica, o Reclamado não se atentou 

que a causa de pedir motivadora do ajuizamento da lide está relacionada à 

uma negociação supostamente fraudulenta. A meu ver, acolher a tese 

ventilada como preliminar (no que se refere à incidência da súmula 548 do 

STJ) não só iria atribuir um caráter teratológico ao pronunciamento 

jurisdicional, como também, iria ferir flagrantemente o direito constitucional 

de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88) conferido à Reclamante. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 1.583,28. A Autora relatou que, ao 

diligenciar até o estabelecimento do Réu, lhe foi apresentada a cópia de 

um contrato, bem como, de um documento de identificação pessoal falso. 

A Postulante sustentou que a negociação (compra) firmada com o 

Reclamado foi realizada por uma terceira pessoa e ainda, esclareceu que 

não é a primeira vez que uma estelionatária se utilizou dos seus dados. 

Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Reclamante efetuou uma compra junto ao estabelecimento, no 

entanto, deixou de promover os pagamentos que se faziam necessários. 

O Réu destacou que, caso a Autora tenha sido vítima de um golpe, não há 

como ser atribuída nenhuma responsabilidade ao estabelecimento 

comercial, pois, todo o ocorrido teria sido ocasionado pela culpa de um 

terceiro. O Postulado defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24363156 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

anexado aos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Embora o 

Reclamado tenha ventilado algumas considerações acerca da aparente 

regularidade do vínculo entre as partes, chegando inclusive a apresentar 

a cópia de uma “Proposta de Crédito” e ainda, um “Histórico Financeiro do 

Cliente”, tenho que a tese defensiva não comporta acolhimento. Reza o 

artigo 341 do CPC/2015: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: ”. (Destaquei). 

Segundo consta da exposição inicial, a Reclamante esclareceu que, ao 

tomar conhecimento do apontamento restritivo, diligenciou até o 

estabelecimento Réu e, na oportunidade, lhe foram apresentados os 

documentos inerentes ao negócio que ensejou o apontamento, dentre eles 

o mesmo contrato anexado à defesa, bem como, os documentos pessoais 

supostamente pertencentes à Postulante. In casu, como o Reclamado não 

se dignou em refutar pontualmente a explanação inicial, presumo como 

verdadeira a versão narrada pela parte Autora. Ao analisar os 

documentos que foram apresentados à Reclamante, resta mais do que 

evidente que a mesma foi vítima de uma fraude. Primeiramente, registra-se 

que alguns dados cadastrais inseridos na “Proposta de Crédito” destoam 

daqueles pertencentes à Reclamante, como por exemplo o último dígito do 

RG (que, em vez de “8”, está identificado incorretamente como “9”), a 

naturalidade da consumidora (que, em vez de “Três Passos/PR”, conforme 

consta da Cédula de Identidade apresentada com a impugnação, está 

equivocadamente identificada como “Cuiabá-MT”) e ainda, o endereço 

residencial (o qual é flagrantemente diverso do comprovante de residência 

que instruiu a inicial). Além disso, basta uma simples análise visual 

(restando prescindível qualquer perícia de cunho grafotécnico) para se 

atestar que a assinatura lançada na famigerada “Proposta de Crédito” 

resta diversa daquelas exaradas nos documentos anexos à inicial e no 

termo de audiência de conciliação Outrossim, não se pode olvidar que a 

“Cédula de Identidade” fornecida por um funcionário do Réu à Reclamante 

demonstra nitidamente se tratar de outra pessoa (bastando mera análise 

do registro fotográfico) e ainda, igualmente conserva as mesmas 

informações equivocadas acerca da Reclamante (último dígito do RG, 

naturalidade e inclusive a assinatura do documento). Como se não 

bastasse, consigna-se que, segundo consta do “Histórico Financeiro do 

Cliente” (documento anexo à defesa), não foi realizado nenhum 

pagamento, bem como, todas as prestações (inclusive as vincendas) se 

encontram canceladas, o que, a meu ver, fortalece o entendimento de que 

o Reclamado, ao ser procurado, atestou que a negociação teria sido 

proveniente de uma fraude. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto 

para amparar os argumentos exarados na contestação (principalmente 

quando as provas anexadas aos autos comprometem integralmente a 

credibilidade da tese defensiva), entendo que o direito não milita em favor 

do Reclamado, restando clarividente apenas a falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 
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Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados, o que, na presente demanda, definitivamente, não foi o 

que ocorreu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de produtos/serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pelo Reclamado (o qual, reitera-se, deve 

sempre zelar pela segurança na contratação), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade do estabelecimento comercial. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser 

civilmente responsabilizado por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora (entendimento este que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação). No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, irrefutavelmente vítima de uma fraude, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Restando demonstrado que o autor foi vítima de fraude, deve ser 

reconhecida a ilicitude da inscrição negativa de seu nome. A negativação 

indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. (...). 

(TJ-MG - AC: 10720180018098001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em 

questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada mais uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existirem outras 

anotações em detrimento da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos comprovantes de restrição anexados tanto na defesa 

quanto na impugnação). Embora não sejam preexistentes ao apontamento 

debatido na presente lide (o que, consoante alhures mencionado, afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ), entendo que os 06 (seis) apontamentos 

efetivados pela empresa credora “NATURA COSMÉTICOS” não podem ser 

desprezados, pois, possuem importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (04/07/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24363156. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1013351-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleusa da Rosa 

Reclamado: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 
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Fundamento e decido. Da preliminar: - Da improcedência liminar do pedido: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a improcedência liminar dos pedidos iniciais, pois, além de 

possuir negativações preexistentes (o que, em tese, ensejaria a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ), a Reclamante não apresentou 

provas de que teria adimplido as dívidas contraídas perante o mesmo, 

restando justificada a manutenção da inserção creditícia (conforme consta 

da súmula 548 do STJ). Data máxima vênia às considerações inaugurais, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. Consoante se extrai do 

comprovante de restrição apresentado pelo Reclamado (ID nº 25448713), 

todas as negativações realizadas a pedido da empresa “NATURA 

COSMÉTICOS S/A.” foram efetivadas em momento posterior ao 

apontamento debatido nesta lide (restando mais do que evidente que o 

Réu incorreu em um flagrante equívoco ao confundir as datas de inclusão 

com as datas de ocorrência, ou seja, quando as dívidas foram 

contraídas), motivo pelo qual, não há de se falar em incidência da súmula 

385 do STJ. Outrossim, ao que tudo indica, o Reclamado não se atentou 

que a causa de pedir motivadora do ajuizamento da lide está relacionada à 

uma negociação supostamente fraudulenta. A meu ver, acolher a tese 

ventilada como preliminar (no que se refere à incidência da súmula 548 do 

STJ) não só iria atribuir um caráter teratológico ao pronunciamento 

jurisdicional, como também, iria ferir flagrantemente o direito constitucional 

de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88) conferido à Reclamante. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 1.583,28. A Autora relatou que, ao 

diligenciar até o estabelecimento do Réu, lhe foi apresentada a cópia de 

um contrato, bem como, de um documento de identificação pessoal falso. 

A Postulante sustentou que a negociação (compra) firmada com o 

Reclamado foi realizada por uma terceira pessoa e ainda, esclareceu que 

não é a primeira vez que uma estelionatária se utilizou dos seus dados. 

Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Reclamante efetuou uma compra junto ao estabelecimento, no 

entanto, deixou de promover os pagamentos que se faziam necessários. 

O Réu destacou que, caso a Autora tenha sido vítima de um golpe, não há 

como ser atribuída nenhuma responsabilidade ao estabelecimento 

comercial, pois, todo o ocorrido teria sido ocasionado pela culpa de um 

terceiro. O Postulado defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24363156 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

anexado aos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Embora o 

Reclamado tenha ventilado algumas considerações acerca da aparente 

regularidade do vínculo entre as partes, chegando inclusive a apresentar 

a cópia de uma “Proposta de Crédito” e ainda, um “Histórico Financeiro do 

Cliente”, tenho que a tese defensiva não comporta acolhimento. Reza o 

artigo 341 do CPC/2015: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: ”. (Destaquei). 

Segundo consta da exposição inicial, a Reclamante esclareceu que, ao 

tomar conhecimento do apontamento restritivo, diligenciou até o 

estabelecimento Réu e, na oportunidade, lhe foram apresentados os 

documentos inerentes ao negócio que ensejou o apontamento, dentre eles 

o mesmo contrato anexado à defesa, bem como, os documentos pessoais 

supostamente pertencentes à Postulante. In casu, como o Reclamado não 

se dignou em refutar pontualmente a explanação inicial, presumo como 

verdadeira a versão narrada pela parte Autora. Ao analisar os 

documentos que foram apresentados à Reclamante, resta mais do que 

evidente que a mesma foi vítima de uma fraude. Primeiramente, registra-se 

que alguns dados cadastrais inseridos na “Proposta de Crédito” destoam 

daqueles pertencentes à Reclamante, como por exemplo o último dígito do 

RG (que, em vez de “8”, está identificado incorretamente como “9”), a 

naturalidade da consumidora (que, em vez de “Três Passos/PR”, conforme 

consta da Cédula de Identidade apresentada com a impugnação, está 

equivocadamente identificada como “Cuiabá-MT”) e ainda, o endereço 

residencial (o qual é flagrantemente diverso do comprovante de residência 

que instruiu a inicial). Além disso, basta uma simples análise visual 

(restando prescindível qualquer perícia de cunho grafotécnico) para se 

atestar que a assinatura lançada na famigerada “Proposta de Crédito” 

resta diversa daquelas exaradas nos documentos anexos à inicial e no 

termo de audiência de conciliação Outrossim, não se pode olvidar que a 

“Cédula de Identidade” fornecida por um funcionário do Réu à Reclamante 

demonstra nitidamente se tratar de outra pessoa (bastando mera análise 

do registro fotográfico) e ainda, igualmente conserva as mesmas 

informações equivocadas acerca da Reclamante (último dígito do RG, 

naturalidade e inclusive a assinatura do documento). Como se não 

bastasse, consigna-se que, segundo consta do “Histórico Financeiro do 

Cliente” (documento anexo à defesa), não foi realizado nenhum 

pagamento, bem como, todas as prestações (inclusive as vincendas) se 

encontram canceladas, o que, a meu ver, fortalece o entendimento de que 

o Reclamado, ao ser procurado, atestou que a negociação teria sido 

proveniente de uma fraude. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto 

para amparar os argumentos exarados na contestação (principalmente 

quando as provas anexadas aos autos comprometem integralmente a 

credibilidade da tese defensiva), entendo que o direito não milita em favor 

do Reclamado, restando clarividente apenas a falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados, o que, na presente demanda, definitivamente, não foi o 

que ocorreu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de produtos/serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pelo Reclamado (o qual, reitera-se, deve 

sempre zelar pela segurança na contratação), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade do estabelecimento comercial. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser 

civilmente responsabilizado por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora (entendimento este que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação). No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, irrefutavelmente vítima de uma fraude, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 
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Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Restando demonstrado que o autor foi vítima de fraude, deve ser 

reconhecida a ilicitude da inscrição negativa de seu nome. A negativação 

indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. (...). 

(TJ-MG - AC: 10720180018098001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em 

questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada mais uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existirem outras 

anotações em detrimento da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos comprovantes de restrição anexados tanto na defesa 

quanto na impugnação). Embora não sejam preexistentes ao apontamento 

debatido na presente lide (o que, consoante alhures mencionado, afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ), entendo que os 06 (seis) apontamentos 

efetivados pela empresa credora “NATURA COSMÉTICOS” não podem ser 

desprezados, pois, possuem importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (04/07/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24363156. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERDAU ACOS LONGOS 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: 

1003181-08.2020.8.11.0002 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: FRANCIELY MARINHO PORTELA 03/02/2020 14:36:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MACHADO GONCALVES (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)

 

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: 

1003113-58.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão e 

assinadas ( haja vista o documento apresentado não constar assinatura e 

nem justificativa para o mesmo), conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 03/02/2020 15:45:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA AGUIAR DE ARRUDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003388-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUCILEIA 

AGUIAR DE ARRUDA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020417-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIELZA DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 

1020417-07.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

03/02/2020 16:54:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1003391-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURICIO 

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA 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)

 

PROCESSO n. 1003392-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009582-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY CHAGAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1009582-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NOEMY CHAGAS TEIXEIRA Vistos. Defiro o pedido de id. 

28533584, haja vista o lugar do pagamento previsto no título de crédito (id. 

22467453). Cite-se a parte executada por correio no endereço indicado, 

nos termos da decisão id. 22600395, conforme artigos 246 e 247 do CPC. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1014545-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIELI GUSSONATO ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014545-11.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: LUCIANE FRANCIELI 

GUSSONATO ROCHA EMBARGADO: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA 

Vistos, etc. Analisando-se os autos, não se constata a citação da parte 

embargada, porquanto o id. 24981580 que anuncia, trata-se de mandado 

de restituição de bem. Assim, CITE-SE a parte EMBARGADA nos termos 

da decisão de id. 24904691: Cite-se o Embargado, para contestar, em 

quinze (15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado - art. 677, § 3º, CPC/2015 - e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003396-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELINO 

LEITE DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016294-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 507 de 530



(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016294-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - MT23463/O, THAYANE CAMILA FERREIRA 

PRADO - MT26070/O, DORVALINO GLERIAN - MT18906-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, 3 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 03/02/2020 17:09:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE FRANCA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003399-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEIDIANE DE 

FRANCA BERNARDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015194-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (INTERESSADO)

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:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015194-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MT8194-A, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 03/02/2020 17:16:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003400-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003400-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS OLIVEIRA 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 

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: 06/03/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003402-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ABRAAO 

LINCOLN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON LISANDRO 

VEIGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020528-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (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: 

1020528-88.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

03/02/2020 17:22:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007930-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C G FELICIO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS GILBERTO FELICIO OAB - 523.334.001-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007930-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: C G FELICIO CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM - EPP REPRESENTANTE: CARLOS GILBERTO FELICIO 

REQUERIDO: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. A parte requerente C G FELICIO CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM - EPP postula a declaração de inexistência de débito 

referente a 11 cheques protestados, a devolução dos demais cheques em 

posse do requerido e indenização por danos morais. Não obstante a parte 

autora não tenha pleiteado expressamente a rescisão do contrato - consta 

na inicial a impossibilidade de utilização da máquina, objeto do contrato, 

bem como o requerido noticia o inadimplemento das parcelas/cheques, os 

quais foram protestados – pleiteia a declaração de inexistência do débito 

referente aos 11 cheques protestados e a devolução dos 26 cheques em 

posse do requerido e indenização por danos morais. Registra-se que o 

valor do contrato é de R$295.380,00, sendo cada cheque no valor de 

R$8.205,00. Ainda, é objeto do pedido de declaração de inexistência do 

débito de 11 cheques, o que totaliza a quantia de R$90.750,00. 
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Ressalta-se que em caso de contratação, para a declaração de 

inexistência do débito e devolução dos cheques é necessário a rescisão 

do contrato. Por fim, o requerido apresenta como pedido contraposto a 

quantia de R$153.395,90 referente ao inadimplemento dos cheques. 

Ressalta-se que nenhuma das partes apresentou aos autos o 

comprovante do distrato. O valor da causa corresponde à pretensão 

econômica objeto do pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece 

que: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de 

sua parte controvertida. (CPC, art. 292, inciso II). Além disso, a parte 

reclamante cumula implicitamente o pedido de rescisão do contrato com 

pedido de declaração de inexistência de débito de 11 cheques que totaliza 

a quantia de R$90.750,00 e danos morais. Cuidando-se de pedidos 

cumulados, o valor da causa deve ser “correspondente à soma dos 

valores de todos eles” (CPC, art. 259, II). No caso em apreço, o valor do 

contrato a ser rescindido é de R$295.380,00 (duzentos e noventa e cinco 

mil, trezentos e oitenta reais) e a declaração de inexistência dos débitos 

referentes aos 11 cheques na quantia total de R$90.750,00 (noventa mil e 

setecentos e cinquenta reais). É evidente, portanto, a incompetência do 

Juizado Especial para processar o feito. No sistema dos Juizados 

Especiais, verificada a incompetência do juízo, o processo deve ser 

extinto, pois, no particular, não se aplicam às regras do Código de 

Processo Civil. É oportuno registrar que os juízes que jurisdicionam os 

Juizados Especiais devem estar atentos à questão da competência, 

visando evitar prejuízos ao erário, porquanto, na Justiça Especializada, 

não há pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição. Pelo exposto, 

decido pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos 

do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013547-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARIA IAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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: 

1013547-43.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28668824, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 31/01/2020 14:01:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003411-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003411-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

AURELIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENYL 

FERREIRA BRITO CANDIDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM LIMA DA SILVA PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: 

1003118-80.2020.8.11.0002 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: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 03/02/2020 

17:50:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020351-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(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: 

1020351-27.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/02/2020 15:11:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003422-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003422-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES 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: 06/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016469-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA DA SILVA FERRAZ (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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016469-57.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28710886, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 31/01/2020 15:14:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013728-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013728-44.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28711917, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 18:19:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014746-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1014746-03.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28718395, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 31/01/2020 

18:41:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014607-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINNE APARECIDA SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014607-51.2019.8.11.0002 Intima-se as partes recorridas para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28721397, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 31/01/2020 

18:43:47

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008332-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK MARQUES DE BARROS (INTERESSADO)

ANA CLAUDIA BRANDAO ALMEIDA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008332-86.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANA CLAUDIA BRANDAO 

ALMEIDA SOUZA, ERIK MARQUES DE BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Diante do CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO (id 28063005), a parte Reclamante manifesta 

sua aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS (id 28432610), 

requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ 

JUDICIAL. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, ante a existência de procuração para “receber e dar quitação” 

(id 22081783), em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005877-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MENDES 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:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005877-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, com 

escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (id 28047642), a parte Reclamante 

manifesta sua aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS (id 

27778369), requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ JUDICIAL. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, ante a existência de procuração para “receber e dar 

quitação” (id 21109621), em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007967-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007967-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEAN MIRANDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. DEFIRO o pedido 

do id. 28138385, diante do depósito do id. 27840364. Expeça-se o 

competente ALVARÁ JUDICIAL conforme requerido, eis que 

INCONTROVERSO e ante o instrumento procuratório do id. 21934198, 

conter poderes para "receber, dar quitação". No concernente ao valor 

remanescente, INTIMO A EXECUTADA, na pessoa do seu advogado, para 

pagamento espontâneo do saldo remanescente devidamente atualizado, 

no prazo de 10 dias, sob pena de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. 

DECORRIDO o PRAZO LEGAL SEM PAGAMENTO, voltem os autos 

conclusos para penhora on-line. Em caso de pagamento do valor do 

REMANESCENTE, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, e em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Pulique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

1003246-03.2020.8.11.0002 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, uma vez que o juntado não consta tal 

informação, sob pena de indeferimento da inicial, e por este motivo houve 

o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente 03/02/2020 

18:23:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010898-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010898-08.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28770556, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 17:07:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003358-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MATHILDE FERREIRA DA SILVA SOUZA OAB - 

086.251.311-15 (REPRESENTANTE)

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

 

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: 

1003358-69.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 18:36:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA VIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003426-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIELA DA 

SILVA VIOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1003357-84.2020.8.11.0002 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 03/02/2020 18:40:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011619-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DESPACHANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011619-57.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 03/02/2020 18:49:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015360-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA DA PALMA 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:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015360-08.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28786929, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 03/02/2020 18:05:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CRISTINA RODRIGUES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1000042-48.2020.8.11.0002 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 03/02/2020 18:27:54

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010596-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO 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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010596-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OSWALDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007926-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007926-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SILVA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006330-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006330-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDEZIO MARQUES DE SOUZA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 
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Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003293-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RODRIGUES LEITE 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora 

que é responsável pela unidade consumidora UC 6/2030327-7, e que se 

surpreendeu com a suspensão do fornecimento de energia referente a 

uma conta de abril/2018 no valor de R$ 274,06 (duzentos e setenta e 

quatro reais e setenta e seis centavos) de vencimento 30.06.2018, 

afirmando que a conta do referido mês é de valor diverso (R$ 94,87 – 

noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) e está quitada, 

informando que tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso. 

Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia de sua unidade 

consumidora, bem como suspenda a cobrança da fatura apontada, e se 

abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos 

documentos juntados o histórico do consumo da unidade consumidora do 

autor, restando a fatura anunciada referente a abril/2018 pendente de 

pagamento, e todas as demais posteriores até a presente data quitadas, 

bem como apresentou a fatura que aponta ser a legítima com seu 

respectivo comprovante de pagamento, coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se 

como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Demais disso, é ABUSIVO o CORTE da 

ENERGIA ELÉTRICA com o objetivo de impor o PAGAMENTO de DÍVIDA 

PRETÉRITA, eis que, nestes casos, deve-se observada as vias ordinárias 

de cobrança (artigo 172, inciso V, § 2º, da RN 414/2010 – ANEEL e STJ 

REsp. 1117542/RS e Ag. Rg. no REsp 1090264/RS). Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por 

conseguinte DETERMINO que a parte Requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora UC 6/2030327-7, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura 

apontada e SE ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002799-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES PRZYBYLSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002799-15.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: LEONILDES PRZYBYLSKI 

EMBARGADO: MARCIO DE SOUZA LIMA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima 

possuidora do veículo Renault/Logan AUTHE. S. ESPECIAL FLEX 1.0 12V 

4P, Ano/modelo 2017/ 2018, placa PZK0848, COR Prata, adquirido em 

27.09.2018 na loja CINTRA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO Ltda., o 

qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8030303-76.2017.811.0002 em trâmite neste Juizado, e ainda apreendido, 

constrição indevida, alegando que o antigo proprietário Sr. Vinicius, ficou 

postergando a transferência, sempre que indagado pelo embargante, 

apresentava uma justificativa, e tentando resolver em face da loja a 

situação não obteve sucesso, requerendo liminarmente o imediato 

cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD. 

Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma e 

justificativas apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a 

documentação necessária, embasando seu pedido no fato de ser o 

veículo constrito e apreendido de sua posse, o que se denota pelo 

contrato de financiamento quando de sua aquisição pela instituição 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (Cédula de 

Crédito Bancário nº 391168975), bem como o assentamento da alienação 

fiduciária em 27.09.2018 em nome da parte embargante no extrato do 

DETRAN, e ainda boleto bancário e Boletim de Ocorrência denunciando os 

acontecimentos. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao Juízo na 

conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do acervo de 

bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a constrição. 

Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam a 

probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano imediato, 

podendo aguardar a apresentação de defesa pela parte embargada e, 

ainda, considerando que se trata de veículo, portanto, de fácil 

transferência para outra pessoa, a ausência da inscrição enquanto ainda 

não decidido estes embargos poderá gerar prejuízo a terceiro. Pelo 

exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente 

para restabelecer a embargante na sua posse até ulterior deliberação. 

Certifique-se a existência dos presentes embargos aos autos principais 

(8030303-76.2017.811.0002), porquanto impossibilitado o apensamento 

por incompatibilidade de sistemas (PROJUDI e PJe). Recebo os presentes 

Embargos para discussão sem efeito suspensivo, por tratar tão somente 

da penhora do veículo. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, 

em quinze (15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado -art. 677, § 3º, CPC/2015 - e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002848-56.2020.8.11.0002. AUTOR: MARILZA RIBEIRO REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a crédito no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando não ter qualquer relação 

jurídica com a mesma e desconhece tal dívida, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 99,89 

(noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), incluso em 26.04.2019, 

bem como o boleto e o comprovante de pagamento, - restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009163-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PATRICIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009163-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANA PATRICIA GOMES 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016899-09.2019.8.11.0002 Promovente: SANDRO ALVES 

PEREIRA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que a suspensão de prazos processuais ocorreu 

do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020, onde no dia 

21 de janeiro de 2020 se findou a referida suspensão de prazos. In casu a 

contestação fora apresentada no dia 15 de Janeiro de 2020, sendo que a 

impugnação à contestação não fora juntada aos autos dentro de seu 

prazo legal, mesmo sendo a autora devidamente intimada (conforme termo 

de audiência – ocorrida em 19 de dezembro de 2019 - ID 27642297). 

Desse modo, passo a análise do mérito. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 201,70 

(duzentos e um reais e setenta centavos), pois alega que não possui 

débito algum com a Reclamada. Contesta a requerida aduzindo que a parte 

autora habilitou linha telefônica de número 65 9664-9225, que ocasionou a 

emissão de fatura mensais, sendo que deixou de pagar suas faturas 

restando inadimplente. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação: Relatório de chamadas, faturas de 

consumo e áudio de gravação onde o autor contrata plano, confirmado 

todos os seus dados pessoais. A parte autora não apresentou 
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impugnação à contestação. No entanto, não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Ressalto que na petição inicial a autora alega desconhecer apenas o 

DÉBITO. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do 

débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decido pela 

parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para condenar a 

parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição 

objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA DE MORAES PEREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1013419-23.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FABIANE OLIVEIRA DE MORAES PEREIR PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propõe a ação para questionar faturas do serviço 

de energia elétrica referentes ao período de abril de 2019, julho de 2019, 

julho de 2019 agosto de 2019. A parte consumidora afirmou que as 

faturas apresentaram valores exorbitantes, nos pedidos requereu a 

declaração de inexistência do débito e a reparação em danos morais. A 

parte ré defendeu a legitimidade da cobrança e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Por verificar a ausência de 

complexidade da causa dispenso a perícia, já que as provas carreados 

aos autos são suficientes para a resolução da demanda, assim fica rejeita 

a preliminar de incompetência. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

legitimidade das faturas de energia elétrica do período de abril de 2019, 

julho de 2019, julho de 2019 e agosto de 2019. A ré defendeu a 

regularidade das cobranças, acerca da fatura de julho de 2019 no valor 

de R$ 7.960,95, e de agosto de 2019 no valor de 5.158,73 afirmou que 

decorreram de efetivo consumo, no entanto, tais argumentos não devem 

prevalecer. Dos autos constata-se que o consumo da unidade 

consumidora da parte autora variou entre 1.150 kWh a 2.040 kWh, nos 

últimos doze meses (3/2019 a 4/2018), (Id. Num. 25817490 - Pág. 2). Já as 

faturas questionadas apresentam consumo exorbitante de 8.140 kWh (R$ 

7.960,95) e de 5.394 kWh (R$ 5.158,73 - agosto de 2019) (Id. Num. 

27560434 - Pág. 1 - um. 27560438 - Pág. 1). Esses registros demonstram 

que as cobranças estão fora da normalidade e do hábito da unidade 

consumidora, nem os períodos mais antigos possuem um valor próximo ao 

cobrado. Diante do expressivo aumento competia a parte ré apresentar 

provas hábeis para comprovar a legitima existência da elevação dos 

consumos, contudo assim não procedeu ficando no campo das meras 

alegações, logo, não se afastou do seu ônus probatório. A simples 

apresentação de tela sistêmica não é suficiente para atestar a 

regularidade das cobranças. Por essas razões, a fatura de julho de 2019 

no valor de R$ 7.960,95, e a fatura de agosto de 2019 no valor de r$ 

5.158,73 são ilegítimas, já que não correspondem com a realidade da 

unidade consumidora. Dessa forma, para obstar o enriquecimento sem 

causa as faturas de julho de 2019 com vencimento em 18/07/2017 e de 

agosto de 2019 merecem novo faturamento, porquanto não são 

compatíveis com a média de consumo da unidade consumidora. Em 

relação às faturas de abril de 2019, no valor de R$ 1.618,85, e julho de 

2019, no valor de R$ 12.163,21, a ré defendeu sua regularidade, pois teria 

efetuado o procedimento de recuperação de consumo. Ocorre que, em 

que pese tais alegações, a ré não trouxe aos autos provas suficientes 

para atestar as irregularidades. No caso, a ré não atendeu os parâmetros 

da Resolução 404/2010 da ANEEL, referente ao procedimento de 

recuperação de consumo. Visto que a Resolução determina no art. 129, 

que ao constatar irregularidades a concessionária deve emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – Toi, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor, ou por seu representante legal, 

elaborar relatório de avaliação técnica, efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas e se necessário implementar recursos 

visuais e determina que uma cópia do TOI deve ser entregue ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. A parte ré não provou que emitiu o TOI, não 

fotografou a unidade consumidora para provar as irregularidades, não 

comunicou ao consumidor, não realizou perícia, e não esclareceu qual foi 

a irregularidade encontrada, ou seja, não cumpriu todas as exigências da 

Resolução. Sendo assim, é patente o desrespeito ao contraditório e ampla 

defesa do consumidor. Por consequência, declaro que a parte ré não foi 

capaz de justificar a alteração exorbitante na fatura debatida, dessa forma 

não conseguiu se afastar do seu ônus probatório, vez que não obtém 

êxito para justificar as faturas submetidas ao procedimento de 

recuperação. Logo, as recuperações de consumos merecem ser 

anulados. Não obstante, tais desconfortos, no presente caso não há abalo 

suficiente para condicionar a reparação em danos morais. Isso porque, a 

mera cobrança indevida não gera, por si só, ofensas ao direito da 

personalidade da parte autora. De fato, não ficaram caracterizados os 

elementos para condenação em dano moral, pois não houve prejuízo de 

ordem moral, não ultrapassando a situação narrada a barreira do mero 

aborrecimento/dissabor, já que o autor em nenhum momento foi privado de 

usufruir dos serviços de energia elétrica. Em remate, o dano moral, à luz 

da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de 

modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Por fim, provada a cobrança indevida, indefiro o pedido 

contraposto. É a fundamentação, opino. 3. Dispositivo Em face do exposto, 

afasta a preliminar, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do 
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art. 6º da lei 9.099/95, opino pela confirmação dos efeitos da tutela de 

urgência antecipada e opino pela parcial procedência da pretensão 

deduzida na inicial para: 1) declarar a inexigível as cobranças decorrentes 

das faturas de julho de 2019 no valor de R$ 7.960,65, agosto de 2019 no 

valor de R$ 5.158,73, abril de 2019 no valor total de R$ 1618,85 e na 

fatura de julho de 2019 no valor de R$ 12.163,21; 2) determinar o 

refaturamento das faturas de junho de 2019 cobrada no valor de R$ 

7.960,65, e na fatura de agosto de 2019 no valor de R$ 5.158,73, pela 

média de consumo da unidade consumidora; 3) conceder a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela 

improcedência dos danos morais. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018899-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1018899-79.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID n. 

28208654) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, com as 

cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018887-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU PINHEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

homo PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1018887-65.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID n. 

27723215) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. A parte executada 

comprovou pagamento tempestivo realizado diretamente na conta bancária 

do patrono da reclamante. Proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020063-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DE SOUZA CANAVARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LINHARES BARBOSA TAVARES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1020063-79.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID n. 

28552041) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

pagamento direto em conta corrente da esposa da Reclamante. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, com 

as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013750-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RANGEL BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1013750-05.2019.8.11.0002 Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

processo em fase de cumprimento de sentença em que as partes 

TRANSIGIRAM (ID n. 28052114). Cerificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, eis que 

foi juntado ao processo (ID 24486645) instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016610-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DA PENHA MACEDO (REQUERIDO)

FLORISVAL AMÂNCIO MAFORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1016610-76.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28250242) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento 

direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014576-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NEIVA FINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALINA JUREMA MACHADO DA SILVA OAB - MT26566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SOARES DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1014576-31.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28330578) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo foi 

realizado em audiência, estabelecendo pagamento diretamente para a 

parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, 

com as cautelas de praxe. Caso requerido transferência para o Patrono 

da autora, deverá ser observado existência no processo de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação”. Em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019237-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

TATIANA CASTRO CAMPOS OAB - MT27166/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1019237-53.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28330862) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo foi 

realizado em audiência estabelecendo obrigação de entrega de coisas 

diretamente para a parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. Proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003189-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANDIR FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003191-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO EUDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES 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: 05/03/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003189-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANDIR FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003192-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIZETE 

SAMPAIO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/03/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KAREN DE CASTRO TENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO OAB - MT11735/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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 nº 1003245-18.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 03/02/2020 15:08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015596-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Certidão. Certifico que, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

da contestação juntada no item 28322764, bem como para impugnar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009401-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA NODARI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Certidão Impulsiono os autos a fim de proceder a intimação da parte 

AUTORA da juntada tempestiva do recurso de item 28344920 e 

contra-razoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015557-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico que, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

da contestação juntada no item 28257661, bem como para impugnar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019404-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS (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)

 

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: BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS 

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, QD 01 LOTE 13, (LOT D DIEGO), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-172. Senhor(a) 

BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019404-70.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/03/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - 

MT17627-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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 MARTA BRANDAO Endereço: RUA 

FRANCISCO ALBERTO CURVO, 512, (LOT MANGA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-623 Senhor(a) MARIA MARTA 

BRANDAO: 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. 1003124-87.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.173,48 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 
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Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 05/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: MARIA MARTA 

BRANDAO Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI FEITOSA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: ADRIELI FEITOSA DO AMARAL Endereço: RUA 

21, 25, QDA 18, RESIDENCIAL JAC, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) ADRIELI FEITOSA DO AMARAL: 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. 1003135-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.330,55 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: ADRIELI FEITOSA DO AMARAL Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007836-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT Endereço: RUA 

PAULO FREIRE, 14, (LOT VI SADIA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-500 Senhor(a) FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT: 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. 1007836-57.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 09/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: FABIA LUISA MILHOMEM 

VIOTT Advogado do(a) REQUERENTE: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - MT15346/O-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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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: 1007836-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007836-57.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009725-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: SEBASTIAO ASSIS DA SILVA Endereço: RUA 

DOURADOS, 06, QUADRA 01, JARDIM ESMERALDA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) SEBASTIAO ASSIS DA SILVA: 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. 1009725-46.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 06/11/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: SEBASTIAO 

ASSIS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE 

QUIRINO - RO9658 REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 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: 1009725-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1009725-46.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 3 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

03/02/2020 17:56:40

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010900-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: ADAN CARLOS MOREIRA Endereço: RUA SÃO 
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JORGE, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-086 Senhor(a) ADAN CARLOS MOREIRA: 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. 1010900-75.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 30/09/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: ADAN 

CARLOS MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE 

DA SILVA - MT0016773A-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010900-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1010900-75.2019.8.11.0002 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, 3 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

03/02/2020 18:09:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017516-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA ALVES DA COSTA (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. 1017516-66.2019.8.11.0002 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, 3 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

03/02/2020 18:13:18

Intimação 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))

 

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: SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA Endereço: 

alameda julio muller, (LOT C SUL), alameda, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA: 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. 1010367-19.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.578,48 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 23/09/2019 

Hora: 13:15 REQUERENTE: SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA 

Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

MT20519-O, RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - MT23804/O 

REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA e outros 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 agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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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: 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))

 

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. 1010367-19.2019.8.11.0002 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, 3 de fevereiro de 2020.

Intimação 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))

 

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. 1010367-19.2019.8.11.0002 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, 3 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LUCIENE CUSTODIO ALVES MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMMETEC-ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES (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: 

1003110-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA LUCIENE CUSTODIO 

ALVES MARINHO REQUERIDO: PROMMETEC-ASSISTENCIA TECNICA EM 

CELULARES Vistos, etc. Trata-se de ação com pedido de liminar, na qual a 

Reclamante aduz que adquiriu um aparelho de celular na loja física da 

empresa Samsung que apresentou defeito. Alega que procurou a 

empresa, que passou a responsabilidade pela troca do produto á 

Requerida, sendo que a mesma devolveu o bem com o mesmo defeito. Por 

tais razões, requer em caráter de urgência, liminar a fim de determinar que 

a Reclamada efetue a troca do celular ou a substituição por outro, sob 

pena de multa em caso de descumprimento. Pois bem, quanto a tutela 

antecipada, apresento o seguinte acórdão: “O instituto da tutela de 

urgência de natureza antecipada, estabelecida no artigo 300 do atual 

Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo 

célere e eficaz, a proteção de direitos. A concessão, entretanto, deve 

estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que 

presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo." Acórdão 1046268, 

unânime, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de 

julgamento: 13/9/2017. Na situação apresentada, ao fazer uma análise da 

documentação inclusa, observo não haver provas suficientes a 

conduzirem, pelo menos nesta fase processual, a um juízo de 

verossimilhança das alegações proferidas pela parte Autora. Em verdade, 

o caso precisa de maior averiguação, bem como maior depuração 

probatória, sendo sensato e recomendável aguardar o encaminhamento 

processual, assegurando ao Requerido o salutar contraditório sobre os 

fatos. Ademais, não há prejuízo que não possa ser reparado, corrigido ou 

emendado, se a lide for, ao final, julgada procedente. CONCLUSÃO. Com 

estas considerações, indefiro o pedido, eis que ausente os requisitos que 

autorizam a liminar antecipatória vindicada. Defiro a gratuidade de justiça 

com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 e artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do 

ônus da prova à parte Reclamante. Cite-se a parte Demandada para 

comparecimento em audiência de conciliação, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n. 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008567-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CANDIDO DA COSTA (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 no prazo de 05(cinco) 

manifestar-se nos autos , requerendo o que entender de necessário para 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC.zir. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 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. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016184-64.2019.8.11.0002

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:

VALERIO JOBERT BERTHI (REQUERIDO)

CACILDA VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 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, 3 de fevereiro 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. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017105-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO BRAGA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 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, 3 de fevereiro 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. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 383202 Nr: 895-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEINE EVANGELISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:MT 9.530

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que assiste razão a parte requerida em 

petitório de fls. 65/67, de modo que procedo nesta data a baixa da 

restrição judicial que paira sob o gravame do veículo, conforme extrato 

que ora se junta.

2. Concedo o prazo de 5 dias para que o autor tome ciência da 

manifestação de fls 65/67, bem como pugne pelo que entender 

necessário.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 383202 Nr: 895-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEINE EVANGELISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:MT 9.530

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nesta data nos 

autos em apenso - Cód. 377455, após, conclusos para deliberações.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 422801 Nr: 23460-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106704/2/2020 Página 523 de 530



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos pendentes.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391073 Nr: 5966-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MEIRELES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para que, querendo, em 05 dias, sob 

pena de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416306 Nr: 20071-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO JOSE MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para que, querendo, em 05 dias, sob 

pena de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 291859 Nr: 11605-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:MT/13.122-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

NILSON AGUILAR em face de CREDIFIBRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença o devedor foi intimado a dar cumprimento à obrigação sofrida 

nos autos. Decorrido o prazo, procedeu-se com a penhora nos ativos 

financeiros do executado visando a garantia da dívida.

3. O executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, 

todavia, quedou-se inerte.

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida com a penhora nos ativos 

financeiros da executada, a extinção do feito é medida que se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Dessa forma, DEFIRO o levantamento da importância em favor do 

exequente, mediante a expedição de alvará judicial .

7. Para tanto, intime-se a parte exequente a informar nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência dos valores 

transferidos para conta judicial.

8. Após, com o trânsito em julgado e procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326871 Nr: 23197-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AQUINO DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842/A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102560 Nr: 11509-32.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CONFERIR E RETIRAR A 

CERTIDÃO DE CRÉDITO QUE ESTÁ NA CONTRA CAPA DOS AUTOS, 

EXPEDIDA EM SEU FAVOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS), SOB PENA 

DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 5223 Nr: 13167-43.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS ALÉM SANTIAGO, NOEMIA GOMES 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução proposta por BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A em face de, MATOS ALÉM SANTIAGO e NOEMIA GOMES 

SANTIAGO, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar para dar o regular prosseguimento no feito, o 

patrono do exequente quedou-se inerte, deixando de dar andamento (fls. 

43/44).

3. A correspondência enviada ao autor retornou contendo a expressão 

“AO REMETENTE”, com o motivo da devolução ‘Mudou-se’.

4. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seu seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, 

assim, a inoperância da parte autora em manter seus dados atualizados, 

possibilita a extinção do feito por desídia.

5. Da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FRUSTRADA. 

ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO. 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma 

prevista no artigo 267, III e § 1 do CPC, é admissível quando, intimada a 

parte, pessoalmente, e o seu advogado deixam transcorrer “in albis” o 

prazo concedido para impulsionar o feito. 2. Ausência de intimação 

pessoal, em razão da desatualização do endereço, não afasta a 

possibilidade de extinção do feito por abandono da causa; tendo em vista 

que é dever da parte manter suas informações atualizadas, conforme 

previsão do artigo 238 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100310109047 , Relator: ROMULO DE 
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ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 229) “.

6. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

7. Custas pagas na inicial.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273047 Nr: 15221-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY GONÇALINA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o requerente habilitou novo 

patrono.

2. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

3. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 342668 Nr: 10036-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA DOMINGOS SAVIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY J. BECKER - OAB:8666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265068 Nr: 4145-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB-SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378233 Nr: 25465-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENICIO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352160 Nr: 17431-73.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA BERNARDINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205395 Nr: 1360-06.2008.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NOBRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611, JOANA DARC SOARES DE MELO PORTO - OAB:20306/O, 

José Patrocínio de Brito Junior - OAB:4636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:MT 4.265, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:OAB/MT 10393

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374043 Nr: 22329-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFMR - COMÉRCIO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305538 Nr: 1224-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRI COMERCIO DE TINTAS LTDA, VITOR 

HUGO SAMBATTI LALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306944 Nr: 2779-85.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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
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 PARTE AUTORA: NILSON BARRETO GINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732/A

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC e CNGC Capítulo 3 Seção 5 item 3.5.1, XVII, impulsiono estes autos e 

em cumprimento ao Provimento 56/2007CGJ item 15.1 ficando estes 

suspensos pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11945 Nr: 1506-04.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALDE 

CASTUR LTDA, MARIA CASTURINA ROMANO ALVES, ALDEMARA 

ALVES LANCELLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC e CNGC Capítulo 3 Seção 5 item 3.5.1, XVII, impulsiono estes autos e 

em cumprimento ao Provimento 56/2007CGJ item 15.1 ficando estes 

suspensos pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301195 Nr: 21938-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR APARECIDO SCHIAVIANTTI 

MADANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC e CNGC Capítulo 3 Seção 5 item 3.5.1, XVII, impulsiono estes autos e 

em cumprimento ao Provimento 56/2007CGJ item 15.1 ficando estes 

suspensos pelo prazo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 88269 Nr: 9891-86.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

ROBERTO DE ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

ROBERTO DE ARAUJO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT/6811-B

 Vistos.

1. Concedo ao devedor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste 

acerca da petição de fl.397, em que o credor pugna pelo valor 

remanescente de R$669,95 (Seiscentos e sessenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos) para o cumprimento do débito.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2990-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADIESEL MECÂNICA LTDA, VAGNER 

SPIGUEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Reitere-se o oficio de fls.130.

 2. Após, requeira o autor o que for necessário para o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Ás providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288333 Nr: 7778-18.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m 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: JORDANTE DOMINGOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:OAB/SP128.341, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294968 Nr: 15148-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADORA ESPECIAL - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320260 Nr: 16651-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS, 

AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264695 Nr: 4360-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GONÇALO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71815 Nr: 5570-42.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA GLÓRIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387206 Nr: 3436-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA GONÇALVES, M. 

AUXILIADORA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9.430/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte AUTORA, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335243 Nr: 3728-75.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROMÃO DA CRUZ NETO, MIGUELINA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos autos. Dessa maneira, 

cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335240 Nr: 3725-23.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVAO MENESES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos autos. Dessa maneira, 

cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201625 Nr: 12286-80.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOARES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que em 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449730 Nr: 11744-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA, 

MT BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA ME (MT BRASIL), CLAUDINEY LORCA 

RODRIGUES, RAFAEL BASTOS BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O CONTRATO ORIGINAL 

DE FLS. 57/62, SOLICITADO PELA PETIÇÃO DE FL. 104/105 DEFERIDO NO 

DESPACHO DE FL. 106, TRANSCRITO A SEGUIR: Vistos. 1. Defiro o pedido 

retro e determino o desentranhamento do contrato juntado aos autos (fls. 

57/62), mediante substituição por cópias. 2. Após, considerando a 

inexistência de pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 3. Às providências; SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382972 Nr: 718-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D, MARIZZE FERNANDA 

MARTINEZ DE SOUZA - OAB:OAB/PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207667 Nr: 3535-70.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios. Conforme item 4 da decisão de fls.76.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322131 Nr: 18555-28.2013.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIANNA RODRIGUES, E. V. 

RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES LTDA - ME, REGIANE AIKO FUJII 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E. V. RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES 

LTDA - ME, CNPJ: 09590959000107, atualmente em local incerto e não 

sabido EDUARDO VIANNA RODRIGUES, Cpf: 03084050996, Rg: 64912542, 

Filiação: Olinda Viana Rodrigues e Nivo Rodrigues, brasileiro(a), casado(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido REGIANE AIKO FUJII 

RODRIGUES, Cpf: 81823282920, Rg: 4.765.407-6, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), PARA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGAR O DÉBITO, COM OS 

ACRÉSCIMOS LEGAIS E CUSTAS PROCESSUAIS, SE HOUVER, SOB PENA 

DE PENHORA, ADVERTINDO-O(A,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação Ordinária de Cobrança, fora proferida sentença de mérito 

condenando os executados ao pagamento da importância de R$ 

119.110,00 (cento e dezenove mil e cento e dez reais), devidamente 

atualizado monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Foram ainda os requeridos condenados ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Pede o exequente o Cumprimento da Sentença, 

com a intimação dos executados para que efetuem o pagamento integral 

da dívida, atualizada até a data de 30/08/2019, no valor de 193.015,26 

(cento e noventa e três mil e quinze reais e vinte e seis centavos). Em 

caso de não pagamento, requer a penhora online, via Bancenjud, de ativos 

financeiros em nomes dos executados, até o limite do débito.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

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

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539057 Nr: 9423-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO TRANSPORTE - 

ME,, JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO 

TRANSPORTE - ME,, CNPJ: 14897597000123 e atualmente em local incerto 

e não sabido JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO, Cpf: 28078334893, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), PARA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGAR O DÉBITO, COM OS 

ACRÉSCIMOS LEGAIS E CUSTAS PROCESSUAIS, SE HOUVER, SOB PENA 

DE PENHORA, ADVERTINDO-O(A,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Senteça. Em 

ação de embargos fora proferida sentença condenando os embargantes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pede o exequente a 

intimação dos executados a fim de que cumpram a obrigação, efetuando o 

pagamento atualizado até a data de 30/07/2019, no valo de R$ 8.058,52 

(oito mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Em caso de 

não pagamento pede a inclusão da multa de 10% (dez por cento, bem 

como a penhora via Sistema Bacenjud, com a finalidade de localizar 

numerários suficientes para a garantia da dívida atualizada, acrescida da 

multa legal de 10% (dez) por cento.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a parte devedora, através de seu 

patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do 

próprio devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 

quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. 

Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.4. Às providências...

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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539057 Nr: 9423-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO TRANSPORTE - 

ME,, JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 Certifico que afixei o edital de intimação de fl. 43 no átrio do Forum desta 

Comarca, no lugar de costume.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311041 Nr: 7108-43.2013.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS 

LTDA, JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, IVONE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEBER COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS 

LTDA, CNPJ: 08905412000182, atualmente em local incerto e não sabido 

JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, Cpf: 76691179153, Rg: 1010763-0, 

brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido IVONE GOMES DA SILVA, Cpf: 76208486904, Rg: 12972142, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A,S) EXECUTADO(A,S), PARA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PAGAR O DÉBITO, COM OS 

ACRÉSCIMOS LEGAIS E CUSTAS PROCESSUAIS, SE HOUVER, SOB PENA 

DE PENHORA, ADVERTINDO-O(A,S) QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO 

ACIMA MENCIONADO SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O DÉBITO SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AMBOS EM 10% 

(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO, CONFORME ART. 523 

DO CPC. FICA ADVERTIDO DE QUE DECORRENDO O PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS PARA PAGAMENTO (ART. 523 DO CPC), SEM O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INICIAR-SE-Á O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

PARA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO, 

APRESENTE , QUERENTE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, SUA IMPUGNAÇÃO 

(ART. 525 DO CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença. Em 

ação Ordinária de Cobrança fora proferida sentença de mérito 

condenando os requerido ao pagamento de R$ 136. 785,69 (cento e trinte 

e seis mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. Tambem foram os requeridos 

condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. Requer o exequente, desde logo, 

o cumprimento da sentença por partes dos executados, para que efetuem 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante ser 

acrescido de multa o percentual de 10% (dez) por cento, com a expedição 

de mandado de penhora e avaliação, bem como penhora de ativos 

financeiros em nome dos executados, via Sistema Bacenjud.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

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

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências...

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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT 
 

EDITAL N. 01/2020/RH 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA 

CÉZAR, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, 

Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n. 040/2008/CM, de 19 de 

novembro de 2008, Provimento n. 15/2016-CM de 12 de julho de 2016 e alterações posteriores, torna 

pública a abertura do II Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para cadastro reserva, 

mediante as seguintes condições: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz de Direito Diretor do Foro com o 

auxílio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador do 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Varas e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC da Comarca de Várzea Grande e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se 

submeterem à prova de múltipla escolha. 

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia 

ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça. 

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 

Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas contribuições 

previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. A seleção visa à formação do cadastro de reserva para Conciliadores do Juizado Especial Cível e/ou 

Criminal, Varas e CEJUSC da Comarca de Várzea Grande, e de outras que vierem a surgir até a validade 

da seleção. 

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva serão 

credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizados Especiais Cíveis e/ou Criminais, Varas ou Centro 

Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania-CEJUSC. 

 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1. As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 

Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 

8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, pelo art. 

21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do presente 

edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do prazo de 

validade do processo seletivo. 

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual ou 

superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas: 
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Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao desempenho das funções. 

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. 

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. 

3.4. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele com 

deficiência deverão, no ato da inscrição: 

3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas a 

pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável atestado médico que 

comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do qual o deficiente é 

portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência; 

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas. 

3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição. 

3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer às 

vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais requisitos 

previstos neste edital. 

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o 

motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos. 

3.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 

como não será fornecida cópia desse documento. 

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas. 

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 

3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos 

demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo Seletivo. 

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 

para os demais candidatos. 

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 

a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, em face da 

classificação obtida, conforme dispõe o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002. 

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 

avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará sua 

qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 

atribuições legais. 

3.16. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade da 

deficiência com as atribuições. 

3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 
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3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferida, passará a 

concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão. 

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá interpor 

recurso em favor de sua situação. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS 

 

4.1. Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas. 

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três). 

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. 

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 

raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 

4.5. A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo. 

4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver sido 

contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que lhe 

sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 

4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo. 

4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros. 

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas. 

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado. 

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

4.13. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 

9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 

270/2007 e suas alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do 

credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 

políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
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c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 

Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3º 

ano ou 5º semestre; 

d) Ter idade mínima de 18 anos; 

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível; 

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a função e 

perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento; 

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem como 

do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do 

item c. 

 

6. DA REMUNERAÇÃO 

 

6.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo 

de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de 

acordo com o movimento forense da Unidade: 

 

 Valor do abono por audiência com: 

Audiências designadas 

para o conciliador no 

mês 

Presença das partes, 

com conciliação positiva 

Presença das partes, 

sem conciliação positiva 

Ausência do autor, do 

réu ou de ambos, 

devidamente citados 

e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em qualquer 

caso, pagamento retroativo. 

6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto. 

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007, 

incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

7.1. São atribuições do Conciliador: 

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e aplicar as 

técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre 

as partes; 

b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde logo, a 

conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou arbitragem; 

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente; 

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que tenha 

realizado; 

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação; 

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para certificar, e ao 

magistrado para atestar. 

7.2. São deveres do Conciliador: 

a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ); 
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b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-CM); 

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento; 

d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 

e) Manter rígido controle dos processos em seu poder; 

f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 

magistrado(a); 

g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término; 

h) Agir sob a orientação do (a)magistrado(a); 

i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 

k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento; 

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça. 

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente via internet, no endereço 

eletrônico recebidas no endereço 

http://www.tjmt.jus.br/serviços/credenciamento/credenciamentodeconciliadores, a partir das 8h do dia 

1º até às 23h 59m do dia 21 de abril de 2020. 

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo. 

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas. 

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 

à Comissão de Apoio ao Processo Seletivo Unificado o direito de excluir do Processo Seletivo aquele 

que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 

constatado posteriormente. 

8.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá ser 

informado na Ficha de Inscrição. 

8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico. 

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso de 

discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além 

da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a 

discordância. 

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova. 

 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 

 

9.1. Será disponibilizada no endereço eletrônico 

http://www.tjmt.jus.br/serviços/credenciamento/credenciamentodeconciliadores, na data provável de 8 de 

maio de 2020, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali 

não constarem. 

9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições. 

 

10. DA PROVA 
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10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, que 

conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, 

das quais apenas uma será considerada correta. 

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos. 

10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 
Questões/Tipo Área de Conhecimento  

 Língua Portuguesa  

 Direito Constitucional  

Objetiva 

Direito Civil  

Direito Processual Civil  

 Direito Penal  

 Direito Processual Penal  

 Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos  

 Lei dos Juizados Especiais  

 Legislação Específica  

 

10.4. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 

10.5. A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável pela execução 

do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 

10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 

10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início. 

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, Secretaria de 

Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão 

fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de 

reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; 

carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 

pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 

10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou desacompanhado do 

Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma. 

10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente. 

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 

10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da prova 

como justificativa de sua ausência. 

10.14. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato 

e resultará em sua eliminação do certame. 

10.15. Não serão permitidas, durante a realização da prova, comunicação entre candidatos, nem utilização 

de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 

10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 

alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a)A folha de respostas apresentarem emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b)A questão apresentar mais de uma opção assinalada; 

c)Não estiver assinalada na folha de respostas; 
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d)Preenchida fora das especificações. 

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, 

no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a 

sua realização: 

a)For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 

b)Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que não forem 

expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 

c)For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, notebook 

e/ou equipamento similar; 

d)Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridade 

presente e/ou demais candidatos; 

e)Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer 

outro meio, que não os permitidos; 

f)Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

g)Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 

h)Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto definitivo; 

i)Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de rascunho 

e/ou na folha de texto definitivo; 

j)Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

k)Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do concurso. 

10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 

11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 

igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova. 

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que a 

compõem. 

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva e 

sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 

responsável pelo Processo Seletivo da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado. 

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade. 

12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos 

Editais e Comunicados. 

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova 

Objetiva. 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de gabarito 

definitivo. 
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12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo. 

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de Edital 

a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como divulgado no site 

do Tribunal de Justiça http://www.tjmt.jus.br/serviços/credenciamento/credenciamentodeconciliadores. 

13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes dos 

candidatos, em ordem de classificação. 

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 

I – For mais idoso; 

II – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos.; 

III – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95) 

VI – Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito; 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

15. DO CREDENCIAMENTO 
15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro de 

reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção. 

15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação. 

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 

30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a)Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na Previdência 

Social; 

b)Certidão negativa de antecedentes criminais; 

c)Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 

d)Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a partido 

político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa; 

e)Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se acadêmico; 

f)Atestado de sanidade física e mental; 

g)Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e arbitragem; 

h)Curriculum Vitae. 

15.3.1. Constada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria-Geral da 

Justiça entrará em contado por meio de telefone e email com o candidato da lista de aprovados, seguindo a 

ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, manifeste 

interesse em ocupar a vaga em aberto. 

15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria-Geral da Justiça. 

15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado desistente, 

não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última posição na lista de 

classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista. 

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos 

habilitados, observada a ordem classificatória. 

15.3.6. Os documentos de que trata o item 15.3 deverão ser entregues diretamente na Diretoria do Foro ou 

no Departamento de Recursos Humanos do Fórum, no prazo de 03 (três) dias após a publicação do Ato, 
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devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de 

configuração de desistência da função. 

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de conciliador, 

a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível por meio de plataforma 

de educação à distância – EAD. 

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse Processo 

Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento do 

candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização 

das provas. 

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para o 

Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que 

forem publicados. 

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados e 

homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em Edital 

ou aviso a ser publicado. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. Pronomes: emprego de formas 

de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência 

Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 

 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 

1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado 

de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 

 

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das 

Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e 

imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito 

do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC). 

 

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos Conciliadores e Mediadores 

Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e 

§§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de 

Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal. 

 

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos Penais no Código Penal e nas 

Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). 

Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 

 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. 

Da Citação e Intimações e da Sentença. 

 

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. 

Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-

TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 

 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. Resoluções e provimentos 

específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 

 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 

DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 

Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 

(Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no ambito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 

DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 

e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 

providências). 
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